
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  งานกิจการสภา  ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล  โทร.0-7320-2200   
 

ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ 13     วันท่ี   21  สิงหาคม   2562 
 

เรื่อง    ขอความรว่มมอืประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม  

          สามัญ  สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 1 )  ประจ าปี  2562 
 

เรียน   หัวหน้าศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย 1. ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน    1    ฉบับ 

  2. รายงานการประชุมสภาฯ    จ านวน    1    ชุด 
     

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัย

สามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  2562  ตั้งแต่วันที่  ๑ – 30  มิถุนายน  ๒๕62   มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน  

ซึ่งได้ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 / 2562  (ครั้งที่ 1)  ไปแล้ว  

จ านวน  1  ครั้ง  เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  ๒๕62  และ ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุม  ในการ

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2562  เมื่อ

วันที่  20  สิงหาคม  2562  เป็นที่เรียบร้อยแลว้   นั้น   
    

  ในการนี้  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการ

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 1 )  ประจ าปี  2562  

ดังกล่าว  ลงเว็ปไซต์  www.satengnok.go.th  ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

นี ้
 

  จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 

 

 
 

                         (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                                ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.satengnok.go.th/


 

 

 

 

 

ประกาศสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 1) 

ประจ าปี  2562 

---------------------------------- 
 

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัย

สามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  2562  ตั้งแต่วันที่  ๑ – 30  มิถุนายน  ๒๕62  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน   

ซึ่ง ได้ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี  2562 

เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  ๒๕62  ไปแล้ว นั้น   
 

บัดนี้  การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1)    

ประจ าปี  2562  ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุม  ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2562  เป็นที่

เรียบร้อยแลว้   รายละเอียดตามรายงานการประชุมฯ ที่แนบท้ายนี้  
 

จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
 

                     ประกาศ   ณ  วันที่   21   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 

      

                         (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                                ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  (คร้ังท่ี  1)  ประจ าปี  2562 

วันจันทร์ที่   24  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562  เวลา  09.00  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

______________________ 
 

รายชื่อผู้มาประชุม 

1.  นายอับดุลอาซิซ     หะยีปิยวงศ ์   ประธานสภาเทศบาลฯ  

2.  นายอดุลย์               แวโวะ     รองประธานสภาเทศบาลฯ    

3.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1 

4.  นายกราซี               แวนะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1 

5.  นายบากอรี             บาเก็ง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1 

6.  นายสุกรี   เจ๊ะเง๊าะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1 

7.  นายบัญชา              ศริิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2 

8.  นางอุมาพร               ใจแผ้ว   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2 

9.  นายสมชัย               หติานกุูล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2 

10. จ่าสิบเอก วรดร       รอดทุกข์.         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2 

11. นายดอเลาะ            สะหัดอีต า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2 

12. นายอับดุลเลาะ        กาซอ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  3   

13. นายเพาซี              มะเด็ง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  3 

14. นายอิทธินันท์        สาเฮาะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  3 

15. นายเด๊ะซามัน        ยูโซ๊ะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  3 

16. นายมาหะมะรอสีด ี          อุชะมิ   เลขานุการสภาเทศบาล 
   

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายปฐม              ปันสรณะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2    - 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายเกษมสันต์  สาแม   นายกเทศมนตรี 

2.   นายสมาน              หะยีดอปอ  รองนายกเทศมนตรี 

3.   นายศราวุธ อับดุลกอเดร์   ยานยา   รองนายกเทศมนตรี 

4.   นายถาวร   นวลปาน  รองนายกเทศมนตรี 

5.   นายบพิตร             อินทราช  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

6.   นายอับดุลวาหะ  ตาเละ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 

/7.นางสาวรอฮานี   จารู... 
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7.   นางสาวรอฮานี  จารู   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

8.   นายอาฮาหมัด        ดือราแม  รองปลัดเทศบาล 

9.   นายกาแมน   อาดหมาด  ผูอ้ านวยการกองช่าง 

10.  นายบรรจง   ศรสีุข   หัวหนา้ฝา่ยฯ แทน หัวหน้าส านักปลัด 

11.  นางศรัณยา            ปูเต๊ะ   หัวหนา้ฝา่ยฯ รก.ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 

12.  นางสาวศุภสิรา     มะแซ     หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริมฯ รก.ผอ.กองการศกึษา 

13.  นายธิตวิัฒน์     ดอเลาะ   นิตกิร ช านาญการ 

14.  นางสาวไซละห์  สอนฮุง    เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 

15.  นางสาวสุกัลยา       สมถวนิช  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
 

หมายเหตุ  ผูม้าประชุม    16 คน  ผูไ้ม่มาประชุม          - คน 

  ผูล้าประชุม    1      คน  ผูเ้ข้าร่วมประชุม         15 คน 
  

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ     บัดนี้   ถึ งเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกและ           

เลขานุการสภาเทศบาลฯ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม ขอเรียน 

 เ ชิญ ท่านประธานสภาเทศบาล ฯ ด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระการ 

  ประชุมต่อไป 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เรียน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และ พนักงานเทศบาล          

ประธานสภาเทศบาลฯ ตลอดจนผู้รว่มประชุมทุกท่าน กระผม นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 

ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล

เมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2562  

วันจันทร์ที่   24  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2562   เวลา  09.00 น.            

ณ   หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก แหง่นี ้
 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 1.1  เทศบาลเมอืงสะเตงนอก  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา  5  ปี  

ประธานสภาเทศบาลฯ (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)  เป็นที่เรียบร้อยแลว้  และได้ประกาศใช้ 

 แผนพัฒนา  5  ปี ดังกล่าว แล้ว เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2562  จงึแจ้ง

ทุกท่าน เพื่อทราบ (รายละเอียดฝา่ยแผนฯ ได้จัดส่งใหก้ับทุกท่านแลว้) 
  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัย

ประชุมสามัญ  (สมัยแรก)  สมัยที่ 1 / 2562 (ครั้งที่  1 )  เมื่อวัน

อังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  (เอกสารที่  1 ) 
/-ตามเอกสาร... 
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-ตามเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง       

สะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) สมัยที่  1  (ครั้งที่  1)  ประจ าปี  

พ.ศ. 2562   วันอังคารที่  26  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562  ซึ่งได้

จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ก่อนการประชุมล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้ท่าน

สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว สมาชิกสภาฯ ท่านใด  มีข้อ 

แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม   รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  โปรด

ยกมอื  เชญิครับ  ถ้าไม่มี  ขอเชญิเลขานุการสภาฯ   ด าเนนิการตอ่ไป  
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ    ทุกท่าน  ก็จะถามมติ ที่ประชุมว่า จะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครัง้ 

ที่ผ่านมาหรือไม่ ก่อนที่  ต่อไป ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการ

ประชุมครั้งที่แล้ว สมาชิกสภาฯ ท่านใด  รับรอง รายงานการประชุมสภา

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 1 ประจ าปี  

2562  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2562  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล

เมืองสะเตงนอก  โปรดยกมอื สมาชิกสภาฯท่านใด ไม่รับรอง โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม    ให้การรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท ์
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง  กระทู้ถาม 

 -ไม่มี-                                                      
 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง ญัตติท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 -ไม่มี-                                                      
 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  5    เรื่อง  ญัตติท่ีเสนอใหม่ 

 5.1  ญัตติ  เพื่อพิจารณาเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงนิ     

 สะสมโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จ านวน  6    

 โครงการ  รวมจ านวนเงนิทั้งสิ้น  13,397,495.00  บาท  ของ   

 หนว่ยงาน กองชา่ง   

-ก่อนอื่นจะขอให้ทางกองคลัง ได้ชี้แจงถึงยอดเงินสะสมที่สามารถใช้จ่าย

ได้ ขอเชญิ  เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

/นายเกษมสันต ์  สาแม… 
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นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน     

นายกเทศมนตรีฯ                   กระผม  นายเกษมสันต์   สาแม  นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  กระผม  

                                        ขอชีแ้จงถึง ยอดเงนิสะสม   ณ  วันท่ี   17  มิถุนายน  2562  มีดังนี้ 

-ยอดเงินสะสม  ณ วันที่  17  มิถุนายน  2562  ที่น าไปใช้ได้  ณ ปัจจุบัน 

หลังจาก ตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่จะต้องส่งฝาก ก.ส.ท. 

หรอื ก.ส.อ. แล้ว  จ านวน     48,883,310.91  บาท 

-ส ารองเงนิสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ  หรอือยู่ระหว่าง 

ด าเนนิการและ ยังไม่ได้เบิกเบิกจ่าย จ านวน    13,606,761.56  บาท 

-คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันจ านวน  35,276,549.35 บาท 

-ส ารองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน) จ านวน    12,813,920.00  บาท 

-เงินสะสมคงเหลอื   จ านวน   22,462,629.35  บาท 

-ส ารอง กรณีสาธารณภัย 10%   จ านวน     2,246.262.94  บาท 

คงเหลือเงนิสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้  จ านวน  22,462,629.35  บาท 
                          

และตามหนั งสือด่ วนที่ สุ ด  ที่ ยล  0023 .3 /ว  12930  ลงวันที่   2 1  

พฤศจิกายน  2561 จังหวัดยะลา แจ้งเรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ

ปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไข

ปัญหาราคายางพาราตกต่ าโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา

ด าเนินการใช้จ่ายเงินสะสมในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มี

ส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายของรัฐบาล และรายงานผลการ

ด าเนินงานให้จังหวัดทราบตามแบบรายงานทุกวันศุกร์ จนสิ้นสุด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (รายละเอียดปรากฏตามส าเนาหนังสือ ที่ท่าน

เลขานุการสภาฯ ได้แจกให้ทุกท่าน)   กองช่าง จึงขอเสนอโครงการ

ก่อสร้างที่ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม  จ านวน  6  โครงการ เพื่อพิจารณาฯ 

ดังนี้ 

5.1.1  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอิสลาฮียะห ์

(ริมทางรถไฟ)  หมู่ที่  4  ขนาดความกว้าง  5.00 เมตร  ยาว 1,564.00  

เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,820.00 ตารางเมตร  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) จ านวนเงิน  5,570,000.00  บาท 
 

5.1.2  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหน้า

พาณิชย์  หมู่ที่ 10  ขนาดความกว้าง  6.00 เมตร  ยาว 325.00  เมตร 

พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 1,950.00 ตารางเมตร  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.

2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)  จ านวนเงิน  984,750.00  บาท 
/5.4.3  โครงการก่อสร้าง... 
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5.1.3  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประดิษฐ์

บ ารุง  หมูท่ี่  10  ขนาดความกว้าง  5.00 เมตร  ยาว 343.00  เมตร พื้นที่

ไม่น้อยกว่า 1,715.00 ตารางเมตร  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.

2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)  จ านวนเงิน  866,075.00  บาท 
 

5.1.4  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตือเบาะ  

หมู่ที่ 10  ขนาดความกว้าง  4.50 เมตร  ยาว 250.00  เมตร  พื้นที่ไม่

น้อยกว่า 1,125.00 ตารางเมตร  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-

2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)  จ านวนเงิน  568,125.00  บาท 
 

5.1.5  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนปารามีแต-

ตือเบาะ  หมู่ที่ 8  ขนาดความกว้าง  8.00 เมตร  ยาว  533.00  เมตร 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า  4,264.00 ตารางเมตร  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)  จ านวนเงิน  2,153,320.00  บาท 
 

5.1.6  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ถนนหลังอนามัย  

หมู่ที่ 9  ขนาดความกว้าง  5.00 เมตร  ยาว 1,309.00  เมตร พื้นที่ไม่

น้อยกว่า 6,545.00 ตารางเมตร  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-

2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)  จ านวนเงิน  3,305,225.00  บาท    
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ข้อ 5.1  หรอืข้อเสนอแนะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  อื่น ๆ โปรด ยกมอื  เชญิ นางอุมาพร   ใจแผว้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    เขต 2   
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว  เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผว้  สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2  ก่อนเข้าสู่การพิจารณาเพื่อลงมติจ่ายขาดเงิน

สะสม  จ านวน  6  โครงการ จ านวนเงิน  13,397,495  บาท เป็นครั้งที่  2 

ดิฉันรู้สึกเป็นห่วงสถานภาพของสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน รวมทั้ง ประธาน

สภาฯ ดิฉันทราบว่า  สมาชิกสภาฯ รวมถึง คณะผู้บริหารทุกท่าน ต่างก็มี

ความรู้ความสามารถทางด้านความคิดและปัญญาอันเลิศล้ า และคิดว่าที่

ทุกคนอาสามาปฏิบัติหน้าที่ในสภาฯ อันทรงเกียรตินี้ ต้องอุทิศตนเพื่อ

ประโยชน์สุขของชาวบ้านตาด า ๆ ที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ทุกท่านเข้า

มา พวกเขาแค่หวังว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี กินดีอยู่ดี มีความสุข ส่วนดิฉัน

จะขอใช้สมองและความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่การเป็นสมาชิกสภาฯ 

/ในการพิจารณา... 
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ในการพิจารณาต่าง ๆ โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของใครคนใดคนหนึ่ง 

หรืออยู่ภายใต้ผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่า สิ่งที่ดิฉันจะกล่าวต่อกล่าวไปนี้ คงสามารถกระตุ้นท่านให้รู้จักค าว่า 

“เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”  ดิฉันขออนุญาตกล่าวถึงเทศบาลนคร 

ที่เป็นข่าวครึกโครมเมื่อปลายปี 2561 ที่ผ่านมาเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับ

สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบถึงความผิดของอดีตสมาชิกสภาเทศบาล

นครแห่งนั้น ว่าหลักในการพิจารณาแต่ละครั้งควรตระหนักถึงความ

เดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอยู่เสมอ ดิฉัน

รักองค์กรนี้ และไม่อยากให้ท่านสมาขิกสภาฯ มีความเข้าใจที่คาดเคลื่อน 

เทศบาลนครที่ดิฉันขอกล่าวถึง คือ เทศบาลนครอุบลราชธานี หลายท่าน

อาจติดตามข่าวสารอยู่ และบางท่านอาจจะไม่ทราบ กล่าวคือ เมื่อวันที่ 11  

ตุลาคม  2561 ที่ผ่านมา ได้มคี าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 1902/2561 เรื่อง  

ยุบสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ทุกท่านสามารถดาว์นโหลดเอกสารได้

จากอินเตอร์เน็ต ซึ่งพอสรุปใจความส าคัญ ได้ดังนี้ 

 ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานและความเห็นของผู้ว่าราชการ

จังหวัดอุบลราชธานี ว่าสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  มิได้ด าเนินการ

ตามอ านาจหน้าที่ และไม่อนุมัติจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย และไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมให้เป็นไปโดยเหมาะสม ท าให้

เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ ของประชาชนในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี และประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส่วนรวม  

ในหนังสือค าสั่งนี้ก็จะอธิบายถึงรายละเอียดต่าง ๆในการน าเสนอ

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตาม

โครงการตา่ง ๆ หลายโครงการที่ผูบ้ริหารได้เสนอเข้าสู่สภาฯเพื่อพิจารณา

ตั้งแต่เริ่มต้น ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างถนน ก่อสร้างอาคาร 

ปรับปรุงผิวจราจร และอื่น ๆ อีกหลายโครงการ รวมถึงมีการระบุยอดตั้ง

งบประมาณ แตล่ะโครงการอกีด้วย  

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้ยื่นญัตติจ่ายขาดเงินสะสม

ประจ าปี พ.ศ. 2559  จ านวน  31  โครงการ ยอดเงิน 293,500,800 บาท

สภาเทศบาลอุบลราชธานี มีมติไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  โครงการที่

ได้ระบุไว้นั้น ได้น าเข้าพิจารณาในสภาฯ ถึง 3 ครั้งด้วยกัน แต่ละครั้ง

สมาชิกสภาฯ ลงมติไม่เห็นชอบทุกโครงการ  ทั้ง 3 ครั้ง จึงเป็นเหตุให้

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้ส่งรายงานการประชุมสภาฯและมติที่

ประชุมสภาฯ ให้แก่ผู้วา่ราชการจังหวัดพิจารณาตามระเบียบฯ จาก 

/รายงานการประชุมสภาฯ… 
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รายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้

แต่ งตั้ งก รรมก ารสอบสวนและใช้อ าน าจตามมาตรา 7 1 แห่ ง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 

2552 ชี้แจงแนะน า ตักเตือนสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ให้ปฏิบัติ

หน้าที่ โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและความเจริญของท้องถิ่น

เป็นส าคัญ สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ก็ยังไม่เห็นชอบอนุติและไม่มี

เหตุผลอันสมควรประกอบการลงมติไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจาก

สมาชิกสภาฯ จากพฤติกรรมดังกล่าวชองสภาเทศบาลอุบลราชธานี 

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและ

ประเทศชาติเป็นส่วนรวม การกระท าเชน่นีท้ าให้เทศบาลนครอุบลราชธานี

ไม่สามารถพัฒนาความเจริญและแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน 

ท าให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลนครอุบลราชธานี ประโยชน์ของ

ประชาชนในเขตเทศบาลอุบลราชธานี และประโยชน์ชองประเทศชาติเป็น

ส่วนรวม 

ผู้ ว่ าราชก ารจั งห วั ด อุ บ ล ราชธานี พิ จ ารณ าแล้ ว เห็ น ว่ า           

สภาเทศบาลอุบลราชธานี ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมี พฤติกรรมขัดขวางและ

เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่นไม่ตอบสนองนโยบายการใช้จ่ายเงิน

สะสม เพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจ ท าให้ประชาชน

ขาดความเลื่อมใสศรัทธาต่อการท าหน้าที่สมาชิกสภาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน และเป็น

การสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชนอันจะน าไปสู่การขาดความ

สามัคคีและความสมานฉันท์ ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของ

ประชาชน จึงขอเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ยุบสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี กระท าการเป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

อุบลราชธานี ได้เสนอรายงานและเห็นความข้างต้นมา ก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่ประโยชน์ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และ

ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม อันเป็นไปตมบทบัญญัติมาตรา 74 

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13  

พ.ศ. 2552 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด อาศัยมาตรา 74 

แหง่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 

2552  จงึให้ยบุสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สั่ง ณ วันที่  11  ตุลาคม  

/2561 ลงช่ือ พลเอกอนุพงษ์… 
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2561 ลงช่ือ พลเอกอนุพงษ์ เผา่จนิดา รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 

จากค าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 1902/2561 สั่งยุบสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี ทุกท่านอาจจะสงสัยว่าจะเป็นกรรีศึกษาได้อย่างไร ดิฉัน

ขออธิบายจากการศกึษาด้วยตนเองของดิฉัน คือ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีมติเห็นชอบการด าเนินโครงการส่งเสริม

การใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 สามารถ

หาอ่านได้จากระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ 

(สมัยแรก) สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 (ครั้งที่ 1 ) วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 

2562 ในเอกสารแนบท้ายที่ 3 เป็นหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.4/ว

3739 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อน

นโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ า สง่ถึงผู้ว่าราชการ

จังหวัดทุกจังหวัด 

และได้มีหนังสือด่วนที่สุดจากจังหวัดยะลา ที่ ยล0023.3/ว12930 

ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ถึง นายอ าเภอทุกอ าเภอ นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนครยะลา นายกเทศมนตรีเมืองเบตง 

และ นายกทศมนตรีเมืองสะเตงนอก มีใจความพอสรุปได้ว่า ขอใหอ้งค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดให้หนังสือจังหวัด

ยะลา ด่วนที่สุด ที่ ยล 0023.3/ว12930 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 

และให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนนิการดังนี้ 

1. ด าเนนิการเร่งรัดจา่ยขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองสว่น 

ท้องถิ่น เพื่อด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตาม

นโยบายรัฐโดยเร็ว 

2. รายงานผลการด าเนินงานให้จังหวัดทราบตามแบบฟอร์มที่ 

ก าหนดทุกวันศุกร์ จนถึงสิ้นสุดทีงบประมาณ 2562 โดยรายงานโครงการ

ที่จะด าเนินการที่ตั้งงบประมาณแล้ว หรือคาดว่าจะด าเนินการที่ยังไม่เข้า

สภาฯ ให้จังหวัดทราบเพื่อรวบรวมรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ต่อไป 

การแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ าอย่างต่อเนื่อง ประจ าปี

2562 ตามนโยบายรัฐบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น ขอให้

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาด าเนินการในการใช้จ่ายเงนิสะสม

เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพารา โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอ

โครงการหรอืกิจกรรมที่มีสว่นผสมของยางพาราต่อสภาท้องถิ่น เพื่อขอใช้ 

/จา่ยเงนิสะสม… 
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จ่ายเงินสะสมตามอ านาจหน้าที่ด้านบริการชุมชนและสังคม หรือเป็น

กิจการเพิ่มพูนรายได้ หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ

ประชาชน 

กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราที่ไม่อยู่ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐ 

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถเพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาได้ โดยให้

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 

พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 22/2  ใจความว่า 

“ข้อที่ 22/2  ในกรณี การเพิ่มเติม หรอืเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

ท้องที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาย

รัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร

ท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริการส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริการส่วนต าบลพิจารณาตาม

มาตรรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่

น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว”  

ดังนัน้ ผูบ้ริหารเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ปฏิบัติตามหนังสือ 

ค าสั่งด่วนที่สุด ดังกล่าวข้างต้น และได้มีการรายงานผลการด าเนินงาน

รวมถึงมติที่ประชุมสภาฯ ส่งให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาทราบทุกวัน

ศุกร์ ถือว่าฝา่ยบริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลอย่างครบถ้วนถูกต้อง 

แต.่..จากที่ได้อ่านเนือ้หาของรายงานการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 

26 กุมภาพันธุ์ 2562 ซึ่งที่ประชุมสภาได้รับการรับรองรายงานประชุมไป

เมื่อสักครู่ ปรากฏว่าโครงการก่อสร้างถนนที่มีส่วนผสมของยางพาราทั้ง 

6 โครงการนั้น ที่ประชุมสภาฯ มีมติไม่เห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดสะสม และ

ไม่มีเหตุผลประกอบการอภิปรายว่าไม่เห็นชอบในการอนุมัติเพราะเหตุใด

แม้แต่ประโยคเดียว ท าให้มองเห็นว่าสมาชิกสภาฯ มีแต่ยกมือให้ผ่านหรือ

ไม่ใหผ้่านเท่านั้น ในส่วนนี้...ขอให้ทุกท่านเก็บไปคิดพิจารณาว่าเหตุผลของ

ผู้ว่าราชการอุบลราชธานี มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเกิดผลกับตัวของ

ท่านเองหลังจากมีการลงมติ และสามารถเป็นมูลเหตุของการถูกพิจารณา

จากกระทรวงมหาดไทยได้หรือไม่ 

มาถึงจุดนี้ ก็อยากให้ทุกท่านตั้งใจฟังข้อความอีกครั้ง เหตุผลของ 

/ผูว้่าราชการจังหวัด… 
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ผู้ ว่ า ร า ช ก า รจั งห วั ด อุ บ ล ร าช ธ านี  ที่ ให้ ไว้ ใน ก า ร ข อ อ า น า จ

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งยุบสภา สภาเทศบาลอุบลราชธานี ได้

ปฏิบัติหน้าที่โดยมีพฤติกรรมขัดขวาง และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

ท้องถิ่น ไม่ตอบสนองนโยบายการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหา

ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจ ท าให้ประชาชนขาดความเลื่อมใสศรัทธา

ต่อการท าหน้าที่สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะส่งผลต่อ

การพัฒนาประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน และเป็นการสร้างความแตกแยกใน

หมู่ประชาชน อันจะน าไปสู่การขาดความสามัคคีและความสมานฉันท์ 

ดั งนั้น  เพื่ อ เป็นการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน จึงขอเสนอ

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ยุบสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย พิจารณาเห็นควรจงึใช้อ านาจ

ทางกฎหมายสั่งยุบสภาเทศบาลอุบลราชธานี ด้วยเหตุผลดังกล่าว คงจะ

ให้ความรู้ความกระจ่างกับทุกท่าน ณ ที่นี้ได้เป็นอย่างดี ว่าอาจจะเกิดผล

อย่างไรตามมา ที่คือประเด็นที่ดิฉันศึกษามาและอยากจะมาให้ทุกท่าน

รับทราบก่อนจะมีการพิจารณาลงมติ 

อกีกรณีศึกษา องค์กรหนึ่ง ที่มขี้อสงสัยเกี่ยวกับสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.) มีมติเอกฉันท์เห็นชอบจ่ายขาดเงิน 

สะสมวงเงิน 440 ล้าน (เกือบ 100%ของเงนิสะสม) น าไปใช้ 240 โครงการ 

เป็นกรณีเร่งรีบ นั้น 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)กระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงว่า กรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ใน

การสร้างเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ทั้งนี้  ก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  น าเงินสะสมไปใช้จ่ายได้ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีแนวทางด าเนินการ คือ 

1. โครงการที่ด าเนินการจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน

อย่างแท้จริงไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์ หรือฟุ่มเฟือย

เกินความจ าเป็น 

2. โครงการหรือกิจการที่จะด าเนินการต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในด้านการบริการชุมชนและสังคม 

/กิจการที่เพิ่มพูนรายได้… 
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กิจการที่เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่

จัดท าขึ้นเพื่อบ าบัดความเดือดรอ้นของประชาชน 

3. การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นไปตามอ านาจหน้าที่  เพื่อสนับสนุน

การกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน โดยให้ความส าคัญกับโครงการ เช่น การพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐาน การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ าเพื่อการเกษตร การ

พัฒนาตลาดท้องถิ่น การจัดการขยะมูลฝอย การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา การสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง การสนับสนุนการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อ

ด าเนินการโครงการต่าง ๆ และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้

ความส าคัญกับการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบตามนโยบายของรัฐบาล

ด้วย 

ดังนั้น ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า การ

ใช้จ่ายเงินสะสมของ อบจ.นคราราชสีมา ตามโครงการดังกล่าว หากอยู่

ในอ านาจหน้าที่และเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ เพื่อการจัดบริการ

สาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชน อบจ. 

นครราชสีมา สามารถด าเนินการได้ ไม่ผิดระเบียบแตอ่ย่างใด 

ดิฉันได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 2 กรณีให้ทุกท่านได้ฟังเพื่อเป็น

แนวทางในการพิจารณาลงมติอย่างถูกต้อง และอย่าลืมว่า การขออนุมัติ

จ่ายขาดเงินสะสม 6 โครงการนี้ เป็นการน าเข้าสู่สภาครั้งที่ 2 การลงมติ

ครั้งนี้ จึงมีความส าคัญต่อสมาชิกสภาฯ ทุกคน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง

เท่านั้น ขอให้ทุกท่านตระหนักถึงประชาชนผู้ที่ได้รับประโยชน์มาก่อนเสมอ 

และขอภาวนาว่า อย่าให้เกิดเหตุการณ์ซ้ ารอยเหมือนเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ขึน้อีก 

ทุกท่านคงอยากทราบแล้วว่า  ณ ปัจจุบันนี้ หลังค าสั่งยุบสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานีจากกระทรวงมหาดไทย ผู้ที่ด ารงต าแหน่ง

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ยังเป็นทีมผู้บริหารคนเดิมชุดเดิมหรือไม่ 

ค าตอบคือ ทีมผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานียังคงเดิมอยู่ครบ เพราะ

ทีมบริหารได้ท าหนา้ที่ของตนตามหนังสือค าสั่งทุกประการ ขออนุญาตเอ่ย

นามท่าน คือ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ เข้ารับต าแหน่งตั้งแต่ 

พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน แต่ที่เปลี่ยนแปลงคือ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

อุบลราชธานี จ านวน 24 คน รวมถึงประธานสภาฯ ถูกค าสั่งยุบสภาและ

เทศบาลก็ต้องมีสภาฯ ถ้าตามปกติตอ้งมกีารเลือกตั้งใหม ่แตเ่มื่อปี 2559  

/ค าสั่ง คสช. ที่ 22/2559… 
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ค าสั่ง คสช. ที่ 22/2559 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ก าหนดไว้ว่า เมื่อ

สภาฯ ว่างลง เนื่องจากยุบสภา ได้ก าหนดวิธีสรรหาสมาชิกสภาเทศบาล

เอาไว้ ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แสนอรายชื่อบุคคลซึ่งเป็น

ข้าราชการ หรอืเคยเป็นข้าราชการ ระดับช านาญการพิเศษหรอืข้าราชการ

ซี  8  ห รื อ เที ย บ เท่ า ขึ้ น ไป ตั้ ง แ ต่ ซี  8  จ า น ว น  3 6  ค น  ส่ ง ให้

กระทรวงมหาดไทย ภายใน 15 วัน นับแตม่ีค าสั่งให้ยุบสภา 

หลังจากนั้น  คณะกรรมการ จะด าเนินการเลือกไว้ 12 คน 

ประธานกรรมการสรรหาคือ ปลัดกระรวงมหาดไทย ต้องประกาศแต่งตั้ง

สภาฯ ภายใน 3 วัน เทศบาลนครอุบลราชธานี ก็จะมีสภาฯเข้าท าหน้าที่

ออกข้อบัญญัติ ก ากับควบคุมดูแลการท างานของนายกเทศมนตรี และอยู่

ไปจนกว่าจะมีการเลือกครั้ง หรือ ค าสั่ ง คสช. อย่างอื่น ทั้งนี้  คณะ

ผู้บริหารของนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ไม่ได้ถูกยุบ สามารถ

ท างานต่อไปได้ตามปกติ รอการแต่งตั้งสมาชิกสภาฯ มาร่วมตรวจสอบ

เท่านั้น เพราะผลจากการสอบสวนของผู้ว่าราชการ และคณะนั้น เห็นว่า 

เหตุของนายกเทศมนตรีไม่มีเหตุให้ปลดออก มีแต่เหตุที่มาจากสภาฯ

เท่านั้น จึงมีค าสั่งให้ยุบสมาชิกสภาฯ เท่านั้น 

และในการนี ้การลงมติเห็นชอบหรอืไม่เห็นชอบวันนี ้ดิฉันขอเสนอ 

ให้สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ด าเนินการบันทึกรายชื่อสมาชิกสภาฯที่

เห็นชอบ รายชื่อสมาชิกสภาฯที่ไม่เห็นชอบ รวมถึงรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่

งดออกเสียงไว้ในการประชุมครั้งนี้ด้วย อย่างน้อยเก็บไว้เป็นหลักฐานการ

ประชุมและน าไปบอกกับชาวบ้านได้เต็มปากต่อไปค่ะ 

ดิฉันขอขอบคุณประธานสภาฯ ที่ ให้ โอกาสดิฉั นน าเสนอ

กรณีศึกษาให้สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่านใน        

ที่ประชุมนี้รับทราบ ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย  หรอืข้อเสนอแนะ อื่นๆ

ประธานสภาเทศบาลฯ  โปรดยกมอื เชญิ นายอับดุลเลาะ  กาซอ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 3   
 

นายอับดุลเลาะ   กาซอ  เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 เทศบาลฯ ผู้ทรง เกียรติ ทุกท่าน กระผม นายอับดุลเลาะ   กาซอ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่  3  การจา่ยขาดเงินสะสม  6  โครงการ นี้ 

 น ามาพิจารณาเป็นครั้งที่ 2  หมู่10 เป็นของนายกฯ  หมู่ 4 ของรองนายกฯ

หมู่ 8 ก็ของรองนายกฯ ถ้ามีโครงการฯ ครบทุกหมู่บ้าน กระผมก็เห็นด้วย 

และถนนที่ชาวบ้านรอ้งเรียนมาท าไมไม่ท า ซึ่งมีครบทุกหมู่บ้าน 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์... 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ข้อ 5.1.1  หรือข้อเสนอแนะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  อื่น ๆ โปรดยกมอื  เชญิ นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    เขต 3   
 

นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ    เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 เทศบาลฯ  ผู้ท ร ง เกีย รติ ทุกท่าน  กระผม  นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่  3  โครงการฯ ทั้งหมดนี้ ได้ผ่านประชาคม

แล้วหรอืยัง 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ข้อ 5.1.2 – ข้อ 5.1.6  หรือ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ โปรดยกมอื  เชญิ นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภา 

    เทศบาลฯ เขต 1  
 

นายสุกรี   เจะ๊เงาะ  เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  กระผม นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่  1  ก่อนที่จะพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 13 

 ล้านกว่าบาท  ขอขอบคุณ เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ที่เมื่อวานได้จัดงาน

ตาดีกา  2  วัน งบประมาณ 170,000  บาท ซึ่งลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยเชิญ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มาเป็นประธาน ชาวบ้านฝากขอบคุณมายัง

ผูบ้ริหารทุกท่านด้วย  รวมถึง ทุกท่านที่ได้สนับสนุน  ส าหรับการจ่ายขาด

เงินสะสม ซึ่งผู้บริหารฯ เสนอมาเป็นครั้งที่ 2 เป็นโครงการเดิม ๆ ไม่ได้

เปลี่ยนแปลงเลยและพวกเราได้พิจารณาแล้ววา่ ไม่ใช่เป็นโครงการเรง่ดว่น  

ถ้าไม่ท าโครงการนี้ ประชาชนจะเป็นจะตายก็ไม่ใช่ พวกกระผมมิได้กลั่น

แกล้ง  และได้ไปส ารวจดูสถานที่ ที่ว่าจะท าโครงการกันแล้ว เช่น หมู่ 10 

ไม่ใช่ว่า ถนนจะเป็นหลุมเป็นบ่อ ที่ ใช้เดินทางไม่ได้ 3 สาย ถนนยังดี 

สามารถสัญจรไปมาได้ ถ้าเปรียบเทียบกับ หมู่ 3 มัรกัส เปรียบเทียบกัน

ไม่ได้เลย  สายปอเนาะจิฮะก็เหมือนกัน ท าไมกระจุกอยู่แบบนั้น กระผม

เข้าใจหนังสือเร่งด่วนอะไรต่างๆ ผมไม่แย้งยินดีท าตาม อย่างหมู่ 8 ท่านจะ

ไปท าที่ถนนสายตือเบาะ-ปารามีแต ผมอยู่ในพื้นที่กระผมยังไม่ทราบเลย

ว่าจะท า ชี้ให้ผมรู้ว่าที่ตรงไหนช ารุด ถนนไม่ช ารุดเลย ที่จะท าลงทุน 2 

ล้านกว่าบาท และที่ประชาชนร้องเรียนมาท าไมไม่ท า ซอยกูโบร์ราแม 

ประชาชนที่สัญจรไปมาอยู่ 20 กว่าครัวเรือน ท าไมไม่ท า คุณไปดูมั้ย หรือ

ว่า นั่งท าแผนกันบนโต๊ะ ถ้าท าที่ประชาชนเดือดร้อนจริง ๆ ผมจะไม่แย้ง

สักค า  หมู ่11 ยังท าได้อยู่ แตท่ าไมมากระจุกอยู่ที่ หมู ่10 และหมู ่4  แบบ 
 

         /นี้ 13  ลา้นไม่ใชน่้อยๆ ... 
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นี้ 13  ล้านไม่ใช่น้อยๆ นึกถึงมั้ยครับผู้บริหารฯ หมู่ 5 ได้อะไรบ้าง เป็น 

สท. มา 5-6 ปี ถามบ้างมั้ย ว่าได้อะไรบ้าง พอไปหาเสียงจะไปหาได้

อย่างไร โครงการไม่ท าสักโครงการ ผมไม่ได้แย้งเลยครับ ผมพร้อมที่จะ

อนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น ผมเห็นประชาชนเป็นที่ 1 ครับ และโครงการนี้

เดือนหน้าเสนอบรรจุในเทศบัญญัติฯ ได้ ผมยกมือให้แน่นอน โครงการที่

อยู่ ในเทศบัญญั ติฯ  ท าไม่ ไม่ท า  หมู่  8 นี้  4 ปีแล้วที่ ไม่ ได้ท าอยู่ ใน        

เทศบัญญัติฯตลอด ซอยแรแง  ซอยกูแบกูเร็ง เห็นแวบ ๆ ว่าท าสัญญา

เดือนมกราคม ซอยกูแบกูเร็ง เดือนมิถุนายนป่านนี้ก็ยังไม่เห็นวี่แวว อยู่

ไหนครับ อย่าโกหกครับ ท าด้วยความจริงใจ ไม่ใช่ว่าผ่านสภาฯ ตามใจกู 

กูจะไปท าที่ไหนก็ได้ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    ขออนุญาต ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ใชค้ าพูดที่สุภาพด้วย  ขอให้ถอน 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ค าพูดด้วย  
 

นายสุกรี   เจะ๊เงาะ  กระผม ขอถอนค าพูดครับ  เพราะเหตุนี้  กระผมจึงไม่เห็นด้วย  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 กับการจ่ายขาดเงินสะสม 6 โครงการนี้  
  
นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ข้อ 5.1.2 – ข้อ 5.1.6  หรอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ โปรดยกมอื  เชญิ นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  สมาชิกสภา 

    เทศบาลฯ เขต 1  
 

นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  เท ศบ าล ฯ  ผู ้ท ร ง เก ีย รต ิ ท ุก ท ่า น  

ก ระผม  นายอับดุลนาเซร์   ฮะสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1  ท่าน

ประธานสภาฯ ครับ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องญัตติที่เสนอใหม่ เพือ่พิจารณา

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจา่ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพารา

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ตั้งแต่  5.1.1- 5.1.6  จ านวน  6  โครงการ รวม

จ านวนเงินทั้งสิ้น  13,397,495.00  บาท จากที่กระผม ได้บวกยอดเงิน

ของโครงการทั้งหมด  จ านวน  13.447,495.00  บาท  ขอให้แก้ไขด้วย   

ต่อไปกระผมขออนุญาตอภิปราย สักเล็กน้อย ว่าเพราะอะไรรัฐบาลจึงใช้

นโยบายเร่งด่วนนี้ การก่อสร้างถนนยางพาราตามหนังสือด่วนที่สุด และ

เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ ให้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด าเนินการ นั้น การก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามหนังสือ

ด่วนที่สุดที่เราได้ดู และที่ผู้บริหารฯได้ช้ีแจงไปแล้วขา้งตน้ กระผมเห็นด้วย 
 

/ดีใจที่ได้น ายางพารา… 
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 ดีใจที่ได้น ายางพารามาท าถนน เพราะเป็นการกระตุ้นราคายางพาราและ

ยังช่วยเหลือเกษตรกรอีกด้วย ถึงแม้ว่าในเขตพื้นที่ของเรา ประขากร

ส่วนมากก็ไม่ได้ท าเกษตรกรปลูกยางพารา นอกจากเป็นการช่วยเหลือ

เกษตรกรปลูกยางพาราแล้ว  ถนนที่มีส่วนผสมของยางพารายังใช้ได้ดี 

และเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนสัญจรไปมาอีกด้วย  โอกาสนี้ผมรู้สึก

ยินดีอย่างยิ่งที่ในวันนี ้ได้เข้ามาประชุมสภาฯ และท าหน้าที่ ตามที่ผูบ้ริหาร

ฯ ได้เสนอญัตติมา  ผมไม่อาจโต้แย้งท่านสมาชิกที่ได้อภิปรายมา ไม่ว่าจุ

เป็น สท. เขต 1  เขต 2 และเขต 3  แต่กระผมคนหนึ่งละ ที่สนับสนุน

โครงการฯนี้  เพราะเป็นโครงการที่ดี หากท่านสมาชิกไปดูจริงตามที่คณะ

ผู้บริหารฯ ได้เสนอเข้าสภาฯในวันนี้ ให้ไปดูถนนประดิษฐ์บ ารุง ถามว่า

เร่งดว่นมั้ย กระผมก็มีพรรคพวกในซอยนั้น ก็ฝากผมมาหลายครั้ง ผมก็มา

นั่งคุยกับท่านผู้บริหารฯมาโดยตลอด และตามที่สมาชิกบอกถนนสายไปจิ

ฮะนั้น ซึ่งจรงิ ๆ เป็นถนนสายทางรถไฟ  นี่แหละถึงบ่งบอกว่าเพื่อนสมาชิก 

ไม่ได้ไปดูอย่างจริงจัง  และผมจะสนับสนุนคณะผู้บริหารฯชุดนี้ และ

โครงการฯ ตามที่ผูบ้ริหารฯ เสนอญัตติ ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ข้อ 5.1.1 – ข้อ 5.1.6  หรือ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ โปรดยกมอื  ถ้าไม่มี  ขอเชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ ขอให้นายกเทศมนตรีฯ ได้ช้ีแจงก่อนครับ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   
   

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    เชญินายกเทศมนตรีฯ   

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน     

นายกเทศมนตรีฯ                   กระผม  นายเกษมสันต์   สาแม  นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก   

-ถนนสายริมทางรถไฟ  เทศบาลฯ ได้ขออนุญาตการรถไฟแล้ว และมี

โรงเรียน อยู่  2  โรง  และทางปอเนาะจิฮะ ก็แจ้งว่า  เมื่อไรเทศบาลฯจะ

ท าถนนสักที เพราะคนมาเยี่ยมปอเนาะ ก็เดินทางล าบาก 

-ถนนประดิษฐ์บ ารุง ฝนตกถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ ถ้าไม่อนุมัตจิะได้น าเรียน

ประชาชนทราบต่อไป 

-ถนนหน้าพาณิชย์  ซึ่งเป็นรอยต่อกับเขตเทศบาลนครยะลา บางจุดก็เป็น

หลุม เป็นบ่อ 

-ถนนปารามีแต-ตอืเบาะ  ถนนเป็นลูกคลื่นเยือ้งโรงเรียนเบอร์เส้ง 

/-ถนนหลังอนามัย... 
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-ถนนหลังอนามัย เป็นหลุม เป็นบ่อ เวลาฝนตกน้ าท่วมขัง 

จึงเสนอให้สภาฯ อนุมัติ จะอนุมัติหรือไม่แล้วแต่พิจารณา  เทศบาลเมือง

สะเตงนอก โดยคณะบริหารฯ จะพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยให้  

ดูเทศบาลนครยะลา เป็นตัวอย่าง และพัฒนาแบบอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   เชญิ นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

ประธานสภาเทศบาลฯ      
       

นายสุกรี   เจะ๊เงาะ  เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เท ศบ าล ฯ  ผู ้ท ร ง เก ีย รติ ท ุก ท ่า น  ก ร ะผ ม  นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่  1 ขอแก้ไขตามที่ผูบ้ริหารฯ เสนอ ถนนปารา

มีแต-ตอืเบาะ  เป็นหมู่ 1  ไม่ใช่ หมู่ 8 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   เชญิ จา่สิบเอก วรดร   รอดทุกข์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

ประธานสภาเทศบาลฯ      
      

จา่สิบเอก วรดร   รอดทุกข์   เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม จ่าสิบเอก วรดร  รอดทุกข์  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่   2  อยากทราบว่า เมื่ออนุมัติแล้วจะ

ด าเนนิการเลยหรือไม่  การลงมติขอใหบ้ันทึกชื่อบุคคล เป็นหลักฐาน 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    เชญิ นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2   

ประธานสภาเทศบาลฯ      
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว  เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผว้  สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2  ดิฉันและทุกท่านเข้ามาในสภาฯ แห่งนี้ได้ก็เพราะ

พี่น้องประชาชนในพื้นที่  เพื่อเข้ามาแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับ

ชาวบ้าน การก่อสร้างถนนมีความจ าเป็นชาวบ้านไม่ล าบากในการสัญจร

ไปมา  เชน่ 

-เส้นทางถนนริมทางรถไฟ มีชาวบ้านอาศัยประมาณ  50  ครัวเรือน และ

มีชาวบ้านสัญจรไป-มา มากกว่า  100  คน 

-เส้นทางถนนหน้าพาณิชย์ เป็นถนนรอยต่อระหว่างเทศบาลเมืองสะเตง

นอกกับเทศบาลนครยะลา เฉพาะในพื้นที่มีคนอาศัย  60  ครัวเรือน และ

ไม่นับที่มผีูค้นสัญจรไป-มา อยู่ตลอดเวลา 

-เส้นทางถนนประดิษฐ์บ ารุง  บางจุดมนี้ าท่วมชัง และช ารุดมาก  

/-เส้นทางถนนตอืเบาะ… 
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-เส้นทางถนนตอืเบาะ สองขา้งทางเป็นรา้นค้าขาย ถนนเป็นลูกคลื่นควร 

ปรับปรุง 

-เส้นทางถนนปารามีแต-ตือเบาะ ช่วงทางแยกเบอร์เส้ง ถนนเป็นลูกคลื่น

อยู่ และเป็นเส้นทางหลักที่มชีาวบ้านสัญจรไปมา 

-เส้นทางถนนหลังอนามัย ถนนทรุดคูข้างทางลึกรถสวนไป-มาไม่ได้ และ

บางจุดเป็นหลุม-เป็นบ่อ 

 จงึมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ และดิฉันเห็นด้วยกับท่านวรดร 

ที่จะให้มกีารลงมติ และบันทึกชื่อ ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ข้อ 5.1.1 – ข้อ 5.1.6  หรอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ โปรดยกมอื  ถ้าไม่มี  ขอเชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ ขอให้แก้ไขตัวเลข เป็นการผิดหลง ขอให้แก้ตัวเลข  13,397,495  บาท 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   เป็น  13.,447,495  บาท  ยอดรวมขาดไป  50,000  บาท  ขอให้แก้ไข 

ด้วยครับ  ตามที่ท่าน วรดร  รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 

เสนอญัตติดว้ยวาจา  ขอให้ท่านได้เสนอและต้องให้มผีูร้ับรองด้วย 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    เชญิ จ่าสิบเอก วรดร   รอดทุกข์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ได้เสนอ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  และขอผูร้ับรองด้วย    
      

จา่สิบเอก วรดร   รอดทุกข์   เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม จ่าสิบเอก วรดร  รอดทุกข์  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่  2  ขอเสนอว่า ให้มีการขานชื่อตามตัวอักษร

และให้บันทึกชื่อของสมาชิกสภาฯ ที่ลงมต ิให้ครบถ้วน  ขอผูร้ับรองด้วย

ครับ 
 

ผู้รับรอง   1.  นายบากอรี  บาเก็ง    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

    2.  นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   เชญิ นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

ประธานสภาเทศบาลฯ      
      

นายอดุลย์   แวโวะ    เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  กระผม นายอดุลย์   แวโวะ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่  3  ขอเสนอให้มกีารลงมติโดยการยกมอื

แบบเดิมเชน่ที่ผา่นมา 

/ผูร้ับรอง… 
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ผู้รับรอง   1.  นายบัญชา   ศริิ     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

    2.  นายอับดุลเลาะ   กาซอ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    เชญิ นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เทศบาลฯ  ผู้ทรง เกียรติ ทุกท่าน   กระผม นายอับดุลนาเซร์   ฮะ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่  1   ในเมื่อเพื่อนสมาชิกจากเขตที่ 2 ได้เสนอ

ญัตติด้วยวาจาใหม่ ให้ขานชื่อตามตัวอักษร เพื่อนสมาชิกจาก เขต 3 ได้

เสนอว่า ให้ยกมือแบบเดิม แต่ที่จะพิจารณาในวันนี้เป็นนโยบายเร่งด่วน

ของรัฐบาล ถ้าท่านมั่นใจในตัวของท่าน ท่านไม่จ าเป็นต้องกลัวอะไร 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    เมื่อมีผูเ้สนอการลงมติเป็น  2  แบบ  เชิญเลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ ขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบใหย้กมอืแบบเดิม 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ตามที่ นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3  เสนอ โปรด   

 ยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ   8  เสียง   ไม่เห็นชอบ    7   เสียง 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ ขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบใหย้กมอืและให้ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   บันทึกชื่อสมาชิกสภาฯ ตามที่ จา่สิบเอก วรดร  รอดทุกข์  สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ เขต 2  เสนอ  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด      

ไม่เห็นชอบ  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ   7  เสียง   ไม่เห็นชอบ    8   เสียง 
 

-เป็นอันว่า  ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบให้ลงมติแบบเดิม 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   เชญิ จา่สิบเอก วรดร   รอดทุกข์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

ประธานสภาเทศบาลฯ      
      

จา่สิบเอก วรดร   รอดทุกข์   เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม จ่าสิบเอก วรดร  รอดทุกข์  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่  2  อยากจะให้มกีารลงมติทั้ง 2  แบบ ทั้งยก

มอืด้วย และให้บันทึกชื่อด้วย เพราะลงมติจรงิ 
/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์... 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกท่านใด มขี้ออภิปราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชญิ หากไม่มีก็จะ

ประธานสภาเทศบาลฯ  ถามมตทิี่ประชุมฯว่า เห็นชอบอนุมัตใิห้จา่ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 

ถนนพาราแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตฯ ดังกล่าวช้างตน้ หรอืไม่  ก่อนที่จะลงมติ 

ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ 

ข้อ 76 ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ  
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของสภาฯ จะให้มีการบันทึกชื่อผู้ลงมติ

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ด้วยองค์ประชุมครบต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯโดยลงมติทีละโครงการ 

    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดอนุมัตเิห็นชอบให้จา่ยขาดเงินสะสมโครงการ 

    ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  5.1.1  โครงการก่อสร้างถนน 

                                      พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอิสลาฮียะห์ (รมิทางรถไฟ) หมู่ที่  4    

ขนาดความกว้าง  5.00 เมตร  ยาว 1,564.00  เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 

7,820.00 ตารางเมตร  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)   จ านวนเงิน 5,570,000.00  บาท  โปรดยกมือ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม

โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สายดังกล่าว โปรด 

ยกมอื 

                                        รายชื่อผู้อนุมัติเห็นชอบ  มีดังนี้ 

  1. นายอับดุลนาเซร์   ฮะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  2. นายบากอรี   บาเก็ง      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  3. นางอุมาพร   ใจแผว้      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

  4. นายสมชัย   หิตานุกูล      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

  5. จ่าสิบเอก วรดร   รอดทุกข์     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

  6. นายเพาซี   มะเด็ง       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

  7. นายอิทธินันท์   สาเฮาะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

                                         รายชื่อผู้ไม่อนุมัติเห็นชอบ  มีดังนี้ 

  1. นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

   2. นายสุกรี   เจะ๊เงาะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  3. นายกราซี   แวนะลัย      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  4. นายดอเลาะ   สะหัดอีต า        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

  5. นายบัญชา   ศิริ                   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

   6. นายอับดุลเลาะ  กาซอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

 

          /7. นายอดุลย์   แวโวะ...  
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  7. นายอดุลย์   แวโวะ                สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

   8. นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ            สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 
 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        7      เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน         8  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน         - เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนอิสลาฮียะห์ (ริมทางรถไฟ) 

หมูท่ี่  4   จ านวนเงิน 5,570,000.00  บาท ของหนว่ยงาน กองชา่ง    
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัตเิห็นชอบให้จา่ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพารา 

    แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  5.1.2  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์   

ติกคอนกรีต ถนนหน้าพาณชิย์  หมู่ที่ 10 ขนาดความกว้าง  6.00 เมตร  

ยาว  325.00  เมตร  พืน้ที่ไม่น้อยกว่า  1,950.00  ตารางเมตร  (ตาม 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) จ านวนเงิน  

984,750.00 บาท  โปรดยกมอื สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่อนุมัติ

เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีตฯ สายดังกล่าว โปรดยกมอื 

                                        รายชื่อผู้อนุมัติเห็นชอบ  มีดังนี้ 

  1. นายอับดุลนาเซร์   ฮะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  2. นายบากอรี   บาเก็ง      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  3. นางอุมาพร   ใจแผว้      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

  4. นายสมชัย   หิตานุกูล      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

  5. จ่าสิบเอก วรดร   รอดทุกข์     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

  6. นายเพาซี   มะเด็ง       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

  7. นายอิทธินันท์   สาเฮาะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

                                         รายชื่อผู้ไม่อนุมัติเห็นชอบ  มีดังนี้ 

  1. นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

   2. นายสุกรี   เจะ๊เงาะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  3. นายกราซี   แวนะลัย      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  4. นายดอเลาะ   สะหัดอีต า        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 

/5. นายบัญชา   ศริิ… 
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  5. นายบัญชา   ศิริ                   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

   6. นายอับดุลเลาะ  กาซอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

  7. นายอดุลย์   แวโวะ                สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

   8. นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ            สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 
 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        7      เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน         8  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน         - เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนหน้าพาณิชย์   หมู่ที่ 10  

จ านวนเงิน   984,750.00  บาท  ของหนว่ยงาน กองชา่ง    
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัตเิห็นชอบให้จา่ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพารา 

    แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  5.1.3  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์   

ติกคอนกรีต ถนนประดิษฐ์บ ารุง หมู่ที่ 10 ขนาดความกว้าง  5.00 

เมตร  ยาว 343.00  เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,715.00 ตารางเมตร  (ตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) จ านวนเงิน  

866,075.00  บาท  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ

เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีตฯ สายดังกล่าว โปรดยกมอื 

                                         รายชื่อผู้อนุมัติเห็นชอบ  มีดังนี้ 

  1. นายอับดุลนาเซร์   ฮะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  2. นายบากอรี   บาเก็ง      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  3. นางอุมาพร   ใจแผว้      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

  4. นายสมชัย   หิตานุกูล      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

  5. จ่าสิบเอก วรดร   รอดทุกข์     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

  6. นายเพาซี   มะเด็ง       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

  7. นายอิทธินันท์   สาเฮาะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

                                          รายชื่อผู้ไม่อนุมัติเห็นชอบ  มีดังนี้ 

  1. นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

   2. นายสุกรี   เจะ๊เงาะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 

/3. นายกราซี   แวนะลัย… 
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  3. นายกราซี   แวนะลัย      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  4. นายดอเลาะ   สะหัดอีต า        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

  5. นายบัญชา   ศิริ                   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

   6. นายอับดุลเลาะ  กาซอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

  7. นายอดุลย์   แวโวะ                สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

   8. นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ            สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 
 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        7      เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน         8  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน         - เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนประดิษฐ์บ ารุง   หมู่ที่ 10  

จ านวนเงิน   866,075.00  บาท  ของหนว่ยงาน กองชา่ง    
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัตเิห็นชอบให้จา่ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพารา 

    แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  5.1.4  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์   

ติกคอนกรีต ถนนตือเบาะ  หมู่ที่ 10 ขนาดความกว้าง  4.50 เมตร  

ยาว  250.00  เมตร  พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 1,125.00  ตารางเมตร  (ตาม   

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) จ านวนเงิน  

568,125.00  บาท  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ

เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีตฯ สายดังกล่าว โปรดยกมอื 

                                         รายชื่อผู้อนุมัติเห็นชอบ  มีดังนี้ 

  1. นายอับดุลนาเซร์   ฮะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  2. นายบากอรี   บาเก็ง      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  3. นางอุมาพร   ใจแผว้      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

  4. นายสมชัย   หิตานุกูล      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

  5. จ่าสิบเอก วรดร   รอดทุกข์     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

  6. นายเพาซี   มะเด็ง       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

  7. นายอิทธินันท์   สาเฮาะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

 

/รายชื่อผูไ้ม่อนุมัตเิห็นชอบ… 
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                                         รายชื่อผู้ไม่อนุมัติเหน็ชอบ  มีดังน้ี 

  1. นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

   2. นายสุกรี   เจะ๊เงาะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  3. นายกราซี   แวนะลัย      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  4. นายดอเลาะ   สะหัดอีต า        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

  5. นายบัญชา   ศิริ                   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

   6. นายอับดุลเลาะ  กาซอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

  7. นายอดุลย์   แวโวะ                สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

   8. นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ            สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 
 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        7      เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน         8  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน         - เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนตือเบาะ  หมู่ที่ 10  จ านวน

เงิน   568,125.00  บาท  ของหนว่ยงาน กองชา่ง  
   

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัตเิห็นชอบให้จา่ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพารา 

    แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  5.1.5  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์   

ติกคอนกรีต ถนนปารามีแต-ตือเบาะ  หมู่ที่  1  ขนาดความกว้าง  

8.00 เมตร  ยาว  533.00  เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  4 ,264.00 ตาราง

เมตร  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)  

จ านวนเงิน  2,153,320.00  บาท  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้จ่าย ขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน

พาราแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตฯ สายดังกล่าว โปรดยกมอื 

                                         รายชื่อผู้อนุมัติเห็นชอบ  มีดังนี้ 

  1. นายอับดุลนาเซร์   ฮะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  2. นายบากอรี   บาเก็ง      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  3. นางอุมาพร   ใจแผว้      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

  4. นายสมชัย   หิตานุกูล      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

  5. จ่าสิบเอก วรดร   รอดทุกข์     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 

          /6. นายเพาซี   มะเด็ง...  
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  6. นายเพาซี   มะเด็ง       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

  7. นายอิทธินันท์   สาเฮาะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

                                         รายชื่อผู้ไม่อนุมัติเห็นชอบ  มีดังนี้ 

  1. นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

   2. นายสุกรี   เจะ๊เงาะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  3. นายกราซี   แวนะลัย      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  4. นายดอเลาะ   สะหัดอีต า        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

  5. นายบัญชา   ศิริ                   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

   6. นายอับดุลเลาะ  กาซอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

  7. นายอดุลย์   แวโวะ                สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

   8. นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ            สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 
 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        7      เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน         8  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน         - เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนปารามีแต-ตอืเบาะ  หมู่ที่ 1  

จ านวนเงิน  2,153,320.00  บาท  ของหนว่ยงาน  กองชา่ง 
    

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัตเิห็นชอบให้จา่ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพารา 

    แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  5.1.6  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์   

ติกคอนกรีต ถนนหลังอนามัย  หมู่ที่ 9  ขนาดความกว้าง  5.00 เมตร  

ยาว 1,309.00  เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 6,545.00 ตารางเมตร  (ตาม 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) จ านวนเงิน  

3,305,225.00  บาท  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่

อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์

ติกคอนกรีตฯ สายดังกล่าว โปรดยกมอื 

                                         รายชื่อผู้อนุมัติเห็นชอบ  มีดังนี้ 

  1. นายอับดุลนาเซร์   ฮะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  2. นายบากอรี   บาเก็ง      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  3. นางอุมาพร   ใจแผว้      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 

/4. นายสมชัย   หติานุกูล… 
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  4. นายสมชัย   หิตานุกูล      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

  5. จ่าสิบเอก วรดร   รอดทุกข์     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

  6. นายบัญชา   ศริิ                   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

  7. นายเพาซี   มะเด็ง       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

  8. นายอิทธินันท์   สาเฮาะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

                                         รายชื่อผู้ไม่อนุมัติเห็นชอบ  มีดังนี้ 

  1.  นายดอเลาะ   สะหัดอีต า        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

   2.  นายอับดุลเลาะ  กาซอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

  3.  นายอดุลย์   แวโวะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3  

                                         รายชื่อผู้งดออกเสียง  มีดังนี้ 

  1.  นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  2.  นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

   3.  นายกราซี   แวนะลัย       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  4.  นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ            สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 
     

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        8     เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน         3  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน         4 เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนหลังอนามัย   หมู่ที่ 9  

จ านวนเงิน   3,305,225.00   บาท  ของหนว่ยงาน กองชา่ง    
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    5.2 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายการ โต๊ะท างาน  1 ตัว จ านวน 

    เงนิ  5,000  บาท   หนว่ยงาน ส านักปลัด   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.

2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27   

เชญิส านักปลัดฯ 
 

นายบรรจง   ศรสีุข   เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา

หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ   เทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม นายบรรจง   ศรีสุข  หัวหน้า 

ฝา่ยอ านวยการ   ด้วยส านักปลัดเทศบาล   มีความประสงค์ขออนุมัตโิอน 

/เพิ่มงบประมาณรายจ่าย… 
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เพิ่มงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี 2562  เนื่องจากงบประมาณไม่เพียง

พอที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งได้ ดังนี้    

โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบ

ด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน   

5,000  บาท  ดังนี้  

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน    500,000.00   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน    379,084.25   บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน       5,000.00   บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน    374,084.25   บาท 

  โอนเพิ่ม  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบ

ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภท ครุภัณฑส์ านักงาน   รายการ โต๊ะ

ท างาน  1  ตัว  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัต ิ  จ านวน     10,000.00     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน         300.00     บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน       5,000.00     บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน       5,300.00     บาท  
 

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อครุภัณฑ์lส านักงาน  รายการ โต๊ะท างาน  1  

ตัว ๆ ละ  5,000  บาท   จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อย่าง

ประหยัด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-

2564)  หนา้ 210  ข้อ 5 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หากไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ก็จะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนเงนิงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการ โต๊ะท างาน 1 ตัว จ านวนเงิน                            

5,000  บาท ของหน่วยงาน ส านักปลัด หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้

เลขานุการ สภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 

ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัติ เห็นชอบให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ  พ .ศ .2562  รายการ  โต๊ ะท างาน  1 ตั ว  จ านวน เงิน                            

5,000  บาท ของหนว่ยงาน ส านักปลัด  โปรดยกมอื  สมาชิกสภา 
 

/เทศบาลฯ  ท่านใด... 
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เทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ฯ 

รายการดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        10      เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน         -  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน         1 เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ เห็นชอบให้โอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  รายการ โต๊ะท างาน 1 ตัว 

จ านวนเงิน   5,000  บาท ของหนว่ยงาน ส านักปลัด 

 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    5.3 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายการ เก้าอี้ท างาน  2  ตัว   

       จ านวน  6,000  บาท  หนว่ยงาน ส านักปลัด    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) 

พ.ศ. 2543 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27   

เชญิส านักปลัดฯ 
 

นายบรรจง   ศรสีุข   เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา

หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ   เทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม นายบรรจง   ศรีสุข  หัวหน้า 

ฝา่ยอ านวยการ   ด้วยส านักปลัดเทศบาล   มีความประสงค์ขออนุมัตโิอน

เพิ่มงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี 2562  เนื่องจากงบประมาณไม่เพียง

พอที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งได้เช่นกัน  ดังนี้    

โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบ

ด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน   

6,000  บาท  ดังนี้  

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน    500,000.00   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน    374,084.25   บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน       6,000.00   บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน    368,084.25   บาท 

  โอนเพิ่ม  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบ

ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภท ครุภัณฑส์ านักงาน   รายการ เก้าอี้

ท างาน  2  ตัว  ดังนี้ 

/-งบประมาณที่อนุมัติ… 
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     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน      6,000.00     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน         900.00    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน       6,000.00    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน       6,900.00    บาท  
 

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อครุภัณฑ์lส านักงาน    รายการ เก้าอี้ท างาน  2  

ตัว ๆ ละ  3,000  บาท  เป็นเงิน  6,000  บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

หรือราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 210  ขอ้ 6 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หากไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ก็จะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า  เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนเงนิงบประมาณรายจ่าย   

     ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  รายการ เก้าอีท้ างาน  2  ตัว  จ านวน   

6,000  บาท   หน่วยงาน ส านักปลัด หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ   ขอให้

เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 

ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ  
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัติ เห็นชอบให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ.2562 รายการ เก้ าอี้ท างาน  2 ตั ว จ านวนเงิน                            

6,000  บาท ของหน่วยงาน ส านักปลัด   โปรดยกมือ  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ฯ 

รายการดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        10      เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน         -  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน         1 เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ เห็นชอบให้โอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  รายการ เก้าอี้ท างาน 2 ตัว 

จ านวนเงิน   6,000  บาท  ของหนว่ยงาน ส านักปลัด 

 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    5.4  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายการ กระจกนูนทางโค้ง  

    จ านวน  100,000  บาท  หนว่ยงาน ส านักปลัด    
 

/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย...  
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) 

พ.ศ. 2543 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27   

เชญิส านักปลัด 
 

นายบรรจง   ศรสีุข   เรีย น   ท ่านป ระธานสภาฯ  คณ ะผู ้บ ริห ารฯ  แล ะสมาชิก สภา

หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ   เทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม นายบรรจง   ศรสีุข  หัวหนา้ 

ฝา่ยอ านวยการ   ด้วยส านักปลัดเทศบาล   มีความประสงค์ขออนุมัติโอน

เพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562  เนื่องจากงบประมาณไม่เพียง

พอที่จะด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งได้เชน่กัน  ดังนี้    

โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบ

ด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน   

100,000  บาท  ดังนี้  

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน    500,000.00   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน    368,084.25   บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน    100,000.00   บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน    268,084.25   บาท 

  โอนเพิ่ม  ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัย

ฝา่ยพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภท 

ครุภัณฑอ์ื่น   รายการ กระจกนูนทางโค้ง  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน          0.00     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน    100,000.00    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน    100,000.00    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน    200,000.00   บาท  
 

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อกระจกนูนทางโค้งพร้อมติดตั้ง  จ านวน 13  ชุด  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ก ระจกนู น โค้ งชนิ ด โพ ลี ค าร์ บ อ เนต   ขน าด   24   นิ้ ว 

เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด  24  นิ้ว  ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต ขอบกระจก

เป็นสีส้ม ขอบกระจกมีหมวก เหมาะส าหรับติดตั้งกลางแจ้ง ตัวกระจก  

นูนโค้ง มีแคลมป์ในตัว 

2. เสาเหล็กแบบฝังดิน ขนาดไม่น้อยกว่า  2  นิ้ว ความยาว        

3  เมตร 

/3. พรอ้มติดตัง้ตามที่… 
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3. พร้อมตดิตั้งตามที่เทศบาลเมอืงสะเตงนอกก าหนด 

จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด  ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 131  

ข้อ 2 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หากไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ก็จะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า  เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนเงนิงบประมาณรายจ่าย  

    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  รายการ กระจกนูนทางโค้ง  จ านวน   

   100,000  บาท  หนว่ยงาน ส านักปลัด หรอืไม่  ก่อนที่จะลงมตขิอให้ 

เลขานุการ สภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 

ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ  
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัติ เห็นชอบให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ.2562 รายการ กระจกนูนทางโค้ ง  จ านวนเงิน                            

100,000  บาท ของหน่วยงาน ส านักปลัด  โปรดยกมือ  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ 

รายการดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        10      เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน         -  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน         1 เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ เห็นชอบให้โอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  รายการ กระจกนูนทางโค้ง 

จ านวนเงิน   100,000  บาท ของหนว่ยงาน ส านักปลัด 

 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    5.5  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

จัดซื้อตู้นิรภัย จ านวน  1  ตู้ เป็นเงิน  25,000  บาท  หน่วยงาน กอง

คลัง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2   

และ 3) พ.ศ. 2543  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 27   เชญิผูบ้ริหารฯ 

 

/นายเกษมสันต ์  สาแม… 
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นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน     

นายกเทศมนตรีฯ                   กระผม  นายเกษมสันต์   สาแม  นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ขอให้ 

                                         กองคลังชีแ้จง  
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ ขอชีแ้จงแทนฝา่ยกองคลัง  ตามบันทึกข้อความ เอกสารที่  3  กองคลัง 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ        มีความประสงค์ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2562   

                                         ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  จัดซือ้ตู้นิรภัย  จ านวน  1  ตู ้  เป็นเงิน   

                                         25,000  บาท ดังนี้ 

โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบ

ด าเนนิงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ดังนี้  

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน   200,000.00   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน      83,612.91   บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน     25,000.00   บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน     58,612.00   บาท 
 

โอนเพิ่ม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบ

ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ ์ ประเภท  ครุภัณฑส์ านักงาน  ตู้นริภัย  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน            0.00   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน            0.00   บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน    25,000.00   บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน    25,000.00   บาท 

เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จัดซื้อตู้นิรภัย  จ านวน  1  ตู้   เป็นเงิน  

25,000  บาท  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

 -ผลติตามมาตรฐาน ม.อ.ก. 

 -มี  2 กุญแจ  1  รหัส 

 -ป้องกันอัคคีภัย 

 -ภายในมลีิน้ชัก 

 -น้ าหนักไม่น้อยกว่า  150 Kg 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกท่านใด มีขอ้อภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หากไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ก็จะถามมตทิี่ประชุมฯว่า  เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนเงนิงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  จัดซื้อตู ้

 

/นิรภัย จ านวน 1 ตู้... 
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นิรภัย จ านวน 1 ตู้  เป็นเงิน  25,000  บาท  ของหน่วยงาน กองคลัง 

หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการ สภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตาม

ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัติ เห็นชอบให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จัดซื้อตู้นิรภัย 

จ านวน 1 ตู้ เป็นเงิน  25,000  บาท  ของหน่วยงาน กองคลัง  โปรดยกมือ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ 

รายการดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        10      เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน         -  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน         1 เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ เห็นชอบให้โอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

จัดซื้อตูน้ิรภัย จ านวน 1 ตู ้เป็นเงิน  25,000 บาท  ของหน่วยงานกองคลัง 

 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    เชญิ นายอับดุลเลาะ  กาซอ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 3   

ประธานสภาเทศบาลฯ  
    

นายอับดุลเลาะ   กาซอ  เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายอับดุลเลาะ   กาซอ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่  3  อยากเสนอให้พักการประชุม  2  นาที 

 เนื่องจากสมาชิกสภาฯ ไม่อยู่ในหอ้งประชุมหลายคน 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ -พักการประชุม  2  นาที 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    5.6  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   หมวดค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง  

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นจ านวนเงิน  90,000  บาท   หน่วยงาน กอง

การศึกษา  (เอกสารที่  4 ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4  การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  เชญิผูบ้ริหารฯ 

/นายเกษมสันต ์  สาแม... 
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นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน     

นายกเทศมนตรีฯ                   กระผม  นายเกษมสันต์   สาแม  นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ขอให้ 

                                         กองการศึกษาชีแ้จง  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  เชญิฝา่ยกองการศึกษา     

ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นางสาวศุภสิรา   มะแซ   เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา

หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริมฯ   เทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวศุภิสรา   มะแซ  หัวหนา้ 

รก.ผอ.กองการศึกษา  ฝา่ยส่งเสริมฯ รก.ผอ.กองการศึกษา ด้วยกองการศึกษา มีความประสงค์ 

ที่จะโอนลดงบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  หมวด

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง   เป็นเงนิ  90,000  บาท  

เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซือ้วัสดุก่อสร้าง  ดังนี้ 
 

โอนลด จากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน

กีฬาและนันทนาการ  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทค่า

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  รายการ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ ์ ดังนี้  

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน   100,000.00   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน   100,000.00   บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน    50,000.00   บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน    50,000.00   บาท 
 

โอนเพิ่ม ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ

การศกึษา  งบด าเนนิการ  หมวดค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุก่อสรา้ง   ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน    150,000.00   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน      79,900.00   บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน      50,000.00   บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน    129,900.00   บาท 
 

โอนลด จากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน

กีฬาและนันทนาการ  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและส่งก่อสร้าง  ประเภท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ ค่าซ่อมแซม

และปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ดังนี้  

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน    40,000.00   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน    40,000.00   บาท 

/-จ านวนเงินที่โอนลด… 
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     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน    40,000.00   บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน            0.00   บาท 
 

โอนเพิ่ม ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ

การศกึษา  งบด าเนนิการ  หมวดค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุก่อสรา้ง   ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน    150,000.00   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน    129,900.00   บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน      40,000.00   บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน    169,900.00   บาท 
     

รวมที่โอนลด จ านวน  2  รายการ  รวมเป็นเงิน  90,000  บาท 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   สมาชิกท่านใด มีข้ออภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ หากไม่มีก็จะ

ประธานสภาเทศบาลฯ          ถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า  เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  หมวดค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง  เป็นจ านวนเงิน  90,000  บาท  เพื่อโอนเพิ่มในหมวด   

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง ของหน่วยงานกองการศกึษา หรอืไม่ ก่อนที่จะลงมติ

ขอให้เลขานุการ สภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ 

ข้อ 76  ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัตเิห็นชอบให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ. 2562  หมวดค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  เป็นจ านวนเงิน  90,000  บาท  เพื่อโอนเพิ่มในหมวด ค่าวัสดุ 

วัสดุก่อสร้าง ของหน่วยงานกองการศึกษา โปรดยกมือ  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ รายการ

ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน         13      เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน         -  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน         1 เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบใหโ้อนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  หมวดค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นจ านวนเงิน  90,000  บาท  เพื่อโอน

เพิ่มในหมวด   ค่าวัสดุ วัสดุก่อสรา้ง ของหนว่ยงานกองการศกึษา 

                                         /นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    5.7 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   รายการ  

เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า  หนว่ยงาน  กองการศึกษา   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร    

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.  

2543  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29    

เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน     

นายกเทศมนตรีฯ                   กระผม  นายเกษมสันต์   สาแม  นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ขอให้ 

                                         กองการศึกษาชีแ้จง  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  เชญิฝา่ยกองการศึกษา     

ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นางสาวศุภสิรา   มะแซ   เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภา

หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริมฯ   เทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวศุภิสรา   มะแซ  หัวหนา้ 

รก.ผอ.กองการศกึษา  ฝา่ยส่งเสริมฯ รก.ผอ.กองการศกึษา  ด้วยกองการศึกษา มคีวามประสงค์ 

ขออนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี       

พ.ศ. 2562  รายการ เครื่องสบูน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า  ดังนี้ 

จากข้อความเดิม “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬา

และนันทนาการ  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องสูบน้ า

แบบหอยโข่ง  มอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า  สูบน้ าได้ 

1,500  ลิตรต่อนาที   ขนาด 2,000 ANSI Lumens จัดซื้อตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  หน้า 47/55  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ ฉบับที่ 3 หน้า 45 ข้อ 1 ”  

เป็นข้อความใหม่ “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬา

และนันทนาการ  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องสูบน้ า

แบบหอยโข่ง  มอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า  สูบน้ าได้ 

1,500  ลติรตอ่นาที 

/(1)  เป็นเครื่องสูบน้ า… 
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 (1)  เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 

 (2)  ขนาดท่อสง่ไม่นอ้ยกว่า 4 นิว้ (100 มิลลเิมตร) 

 (3)  สูบน้ าได้ไม่นอ้ยกว่าตามปริมาณที่ก าหนด 

 (4)  สง่น้ าได้สูงไม่น้อยกว่า  13.50  เมตร หรอืประมาณ 45 ฟุต 

 (5)  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้อง

มีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ 

 จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หน้า 

47/55 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ฉบับที่ 3 

หนา้  45  ข้อ  1” 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หากไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ก็จะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า  เห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  รายการ เครื่อง

สูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า  ของหน่วยงาน  กองการศกึษา หรอืไม่  

ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการ สภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตามข้อบังคับ

การประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
    

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัตเิห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  รายการ เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 

มอเตอร์ไฟฟ้า  ของหน่วยงาน  กองการศึกษา โปรดยกมือ  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน         13      เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน         -  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน         1 เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  รายการ 

เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า  ของหนว่ยงาน  กองการศกึษา 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    5.8 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  เป็นเงนิ  2,395,000  บาท  หนว่ยงาน 

สาธารณสุข (เอกสารที ่ 6 ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วย 

/วิธีการงบประมาณ… 
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วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่  2 และ 3) พ.ศ. 2543  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน     

นายกเทศมนตรีฯ                   กระผม  นายเกษมสันต์   สาแม  นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ขอให้ 

                                         นายศราวุธ อับดุลกอเดร์   ยานยา รองนายกเทศมนตร ีชีแ้จง  
  

นายศราวุธ อับดุลกอเดร์  ยานยา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองนายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน  กระผม  นายศราวุธ อับดุลกอเดร์   ยานยา  รองนายกเทศมนตรี 

 เมืองสะเตงนอก  ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะ

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  

เพื่อไป ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุข งานก าจัดขยะ   

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 

(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 206 ข้อ.15 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เป็น

เงิน  2,395,000 บาท  ดังนี้ 

โอนลด  จากงบประมาณในส่วนงานของกองช่าง  งานไฟฟ้าและ

ถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  ดังนี้ 
 

-โครงการบุกเบิกถนนหนิคลุก  ถนนหลักห้า 2  หมูท่ี่ 2   

-งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน     1,429,000    บาท

 -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน     1,429,000    บาท

 -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน     1,429,000    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน            0,00     บาท 

-โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ า

ซอยผอ่งอ าไพ  หมูท่ี่ 9  

-งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน      966,000    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน      966,000    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน      966,000    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน           0,00     บาท 
 

    รวมโอนลด  2 โครงการ  เป็นเงนิทั้งสิ้น   2,395,000  บาท 
 

 

/โอนเพิ่ม   ในแผนงานสาธารณสุข… 
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โอนเพิ่ม   ในแผนงานสาธารณสุข  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง  ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จ านวน  1  คัน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

จ านวนเงิน  2,395,7000  บาท  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน           0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน           0.00    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน     2,395,000   บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน    2,395,000   บาท 

เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ค่าจัดซือ้รถบรรทุกขยะ จ านวน  1  คัน  

เป็นเงิน  2,395,000  บาท  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนา 

สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 206  ข้อ 15  ซึ่งเป็นรถบรรทุกขยะที่ไม่

ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เพื่อความเหมาะสมกับพื้นที่ถนน

ที่เป็นตรอกซอย  ดังนี้ 

 -เป็นรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า   

            6 ลูกบาศก์เมตร 

 -น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่นอ้ยกว่า  6,500  

            กิโลกรัม 

 -ตัวถังท าดว้ยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มลิลิเมตร  พื้นหนาไม่น้อย 

            กว่า 4.50  มลิลิเมตร 

 -ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮโดรลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด 

            ไม่น้อยกว่า  2,500  ปอนด์ตอ่ตารางนิ้ว 

 -มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง  1  ดวง 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ญัตติขอ้ 5.8  โปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายสุกรี   เจะ๊เงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 

นายสุกรี   เจะ๊เงาะ    เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายสุกรี   เจะ๊เงาะ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 1  ตามเอกสารโอนเงินจาก โครงการบุกเบิก

ถนนหินคลุก  ถนนหลักห้า 2  หมู่ที่ 2  และโครงการก่อสร้างถนนผิว

จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมคูระบายน้ าซอยผ่องอ าไพ  หมู่ที่ 9 

ท่านจะโอน  ท่านขออนุญาตแล้วหรือยัง หรือผ่านประชาคมแล้วหรือยัง 

เดิมทีก็โอนให้เขา แล้วเราจะมาดึงเงินลา้นกว่าบาท มาซือ้รถขยะ เขา 

/อนุญาตหรอืเปล่า... 
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อนุญาตหรอืเปล่า  ผมอยู่เขต 1 ถึงแม้ผมจะอยู่หมู ่8 แตห่มู ่2  มันเขตของ

ผมนะครับ  ท่านมั่นใจหรือเปล่าว่า เมื่อซื้อรถขยะคันหนึ่งมา ท่านสามารถ

บริหารจัดการขยะได้ในสะเตงนอก ท่านมั่นใจแค่ไหน ผมขอความมั่นใจ

ตรงนี้ หรือว่าอยู่ที่การบริหารจัดการหรือเปล่า สมัยก่อนรถขยะมีอยู่ 6  

คัน เอาอยู่ครับ ขยะในสะเตงนอก  อยู่ที่บุคคล อยู่ที่บริหารจัดการ มุ่งที่

การบริหารจัดการบ้าง ไม่ใช่มุ่งที่จะซื้อวัตถุ พอซื้อรถมา คนขับก็ต้องเอา

มา และการบริหารจัดการงบประมาณตรงนี้ก็เพิ่ม ท่านจะบริหารจัดการ

กันอย่างไร ผมรู้ครับ ผมเห็น ขยะในสะเตงนอกล้นจริง ๆ แม้กระทั่ง หมู่ 8  

ขยะเยอะอย่างไม่เคยเจอมาก่อน  ยิ่งซื้อยิ่งเยอะ  อยู่ที่รถ หรือว่าอยู่ที่การ

บริหารจัดการ ผมว่าเงินงบประมาณ 2 ล้านกว่าบาท ซื้อผู้บริหารฯ เถอะ

ครับ เข้ามาบริหารจัดการขยะ เอาคนที่มีความรู้การบริหารขยะเข้ามาใน

สะเตงนอก ไม่ใช่ไม่เห็นใจผู้บริหารฯ แตว่่าผมอยากจะให้มองตรงนี้ว่า การ

จัดการขยะของเรามันดีหรอืไม่ เอาตัวอย่างจากเทศบาลนครยะลา แม้แต่

รถของเขา รถเก่าแต่ว่า ไม่มีคราบเลย ลา้งทุกวัน ลองเปรียบเทียบกับของ

เราสิครับ รถสีเขียวเกือบเป็นสีด า ไม่เคยล้างเลย นี่คือการบริหารจัดการ

ครับ ตรงนี้ผมอยากจะให้ผู้บริหารฯ และ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ลอง

พิจารณาดูว่า โครงการฯ เหล่านี้ จะให้ซื้อหรือว่าให้บริหารจัดการ  ให้

ผู้บริหารฯ มาไตร่ตรองว่าการบริหารจัดการมันดีหรือไม่  หรือว่าเรา

จะต้องท ายังไง จริง ๆ แล้ว ผมก็อยากจะให้ แต่ว่ามาพิจารณาดูแล้วน่าจะ

ยังก่อน  ขอบคุณครับ   
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ญัตติข้อ 5.8  โปรดยกมือ

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ จา่สิบเอก วรดร   รอดทุกข์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 

จา่สิบเอก วรดร   รอดทุกข์ เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม จ่าสิบเอก วรดร  รอดทุกข์ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2  เรื่องปัญหาขยะนี้  กระผมโดนมาเยอะ

มากผมเข้ามาในสภาฯแห่งนี้ก็เพราะพี่น้องในพื้นที่ ทุกท่านทราบกันดี

ปัญหาที่มันมีอยู่คือ 1. ขยะ  2. ไฟฟ้า  3. ถนน  4. น้ า  แต่พอพูดถึงเรื่อง

ขยะ โอนงบประมาณจากซอยผ่องอ าไพ  ซึ่งบอกชาวบ้านว่าเดี๋ยวจะท า

แล้วนะ แต่บังเอิญพิจารณาคิดมากว่าอะไรที่เป็นปัญหาเร่งด่วนก็ต้อง

แก้ปัญหาขั้นต้น  ด่วนที่สุด ด่วนมาก  ด่วน  ธรรมดา คิดไปคิดมาก็ด่วน

ที่สุด เพราะว่าขยะไม่เคยมีปัญหาแบบนีม้าก่อน เมื่อก่อนตกลงกันในสภาฯ

แหง่นี้วา่ ให้หยุดเก็บวันศุกร์เพื่อปฏิบัติศาสนกิจ ทีนี้ปัญหาว่าในทุกวัน ๆ  

/จากที่เก็บขยะ  2 วันครั้ง... 
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  จากที่เก็บขยะ  2 วันครัง้ ตอ่มาเป็นอาทิตย์ละครั้ง  ละเลยกลายมาเป็น  2  

อาทิตย์ 15 วันครั้ง  ทุกครั้งการเก็บขยะเก็บสะอาดดี แต่ทุกวันนี้ขยะมัน

ล้นมากจริง ๆ จึงเกิดเป็นปัญหาหมักหมมเกิดขึ้น ๆ มีชาวบ้านเสนอว่า 

ท่าน สท. ขอเพิ่มถังขยะให้ใหญ่กว่านี้ กระผมบอกเพิ่มได้ครับ  แต่ถ้าไม่

เพิ่มความถี่ในการเก็บไม่บริหารจัดการ ขยะมันก็ล้น  ผมอยากให้เพิ่ม

ความถี่ในการเก็บ เมื่อก่อนเคยเสนอในสภาฯ ครั้งหนึ่ง ชาวบ้านโทรมา

ครั้งก็เก็บครั้ง เหมือนกับการเคาะระฆัง เคาะหนึ่งครั้ง ดังหนึ่งครั้ง  

เพราะฉะนั้น สมาชิกเทศบาลฯ หรือเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เข้ามาในที่นี้ เพื่อ

แก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  ค่าตอบแทนที่

ได้รับมาทุกบาททุกสตางค์ แม้กระทั่งข้าราชการทุกฝ่ายทุกส่วนก็ได้รับมา

จากภาษีชาวบ้าน แล้วเราจะท าอย่างไร แก้ปัญหาตรงนี้ ด่วนที่สุด ตอนนี้

ขยะล้นมากจริง ๆ จนไม่รู้จะบอกอย่างไร กระผมไม่กล้าลงไปบางซอยที่

เคยคลุกคลีอยู่ ไม่รู้จะตอบปัญหาอย่างไร  ชาวบ้านถามว่ารถมีกี่คัน 9 คัน 

ซ่อมอยู่ 2 คัน  ใช้ได้ 7  คัน แล้วท าไมไม่เวียนกันเก็บ เมื่อก่อนเคยเก็บดี

อยู่ มาปัจจุบันมันเป็นอะไร เกิดปัญหาหรือโดนค าสั่งหรอืเจ้าหน้าที่ขี้เกียจ 

หรือถึงไม่ไปเก็บขยะ  วันนี้ชาวบ้านเขาว่าจะเข้ามาฟังการประชุมและจะ

มาตั้งค าถามด้วย แต่บังเอิญมีงานด่วนเลยไม่ได้มา บางซอยถามว่า 

เทศบาลสะเตงนอกไม่เก็บขยะแล้ว หรือจะเก็บชาติไหน  เขาถามด้วย

ความอึดอัดใจ เพราะเขาก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร  บอกว่าอย่าให้ต้อง

ร้องไปถึงข้างบนเลย ร้องศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ หรือจังหวัดเลย ผมใน

ฐานะสมาชิกสภาฯ แห่งนี้ และอยู่เทศบาลสะเตงนอก ก็เหมือนว่าเป็น

ลูกหลานที่นี้ แต่เราจะแก้อย่างไร ขอให้บริหารจัดการแบบที่ท่านสมาชิก

สภาฯ เขต1 ได้พูดไปสักครู่ ก็ถูกต้อง  เพิ่มความถี่ในการเก็บได้มั้ย  และ

เหตุผลที่สองถามท่านประธานสภาฯ ว่า เมื่อก่อนจัดเก็บอยู่ดี ๆ แล้วท าไม

ทุกวันนี้มันห่างเหินกันแบบนี้ มันเพราะอะไร ผมในฐานะสมาชิกสภาฯ ก็มี

หน้าที่น าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาบอกกล่าวในที่นี่ อย่ามา

โกรธเคืองกัน เราท าตามหน้าที่ของพี่น้องประชาชน เพื่อบ าบัดทุกข์ บ ารุง

สุขให้พี่น้องประชาชนแต่นี่มันเพิ่มความทุกข์ให้แก่ เขามันก็ไม่ได้ ช่วยกัน

แก้ไขหน่อยอย่าโทษนะครับ ผู้อ านวยการกองต่าง ๆ ผมพูดในที่นี้ไม่ได้จะ

ว่าพูดแบบใดของข้อมูลต่าง ๆ  ชาวบ้านทนไม่ไหวจริง ๆ ผมเชื่อเหลือเกิน

ว่าสมาชิกทุกท่าน หรือฝ่ายบริหารฯที่ลงอยู่ในพื้นที่ ที่คลุกคลีกับพี่น้อง

ประชาชน ตอ้งแก้ปัญหาให้ตลอดเวลา จนไม่อยากจะเข้าไปในพืน้ที่ เพราะ

ไม่รู้วา่จะตอบค าถามอย่างไร ขยะก็ล้นกองพะเนินสัตวก์็มาคุ้ยเขี่ย  

/ประธานสภาฯครับ... 
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ประธานสภาฯครับขอความกรุณาอยากจะรู้ว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไร 

ปัญหาเป็นอันดับแรกคือขยะ ทุกซอยในเขตของผม หมู่ 9  หมู่ 10  หมู่12

บ้านตัวเองขยะเหม็นไม่เป็นไร ทนได้  เขตของท่านอับดุลนาเซร์   ขยะก็

เยอะเหมอืนกัน  บางคนก็ประสานมาว่าอยากจะเข้าพบปลัด หรือขอเบอร์

โทรของกองสาธารณสุข ผมก็ให้ไป ที่ผ่านมาชาวบ้านจะเอาขยะมาทิ้ง

ประจานเทศบาลฯ  ผมบอกว่าอย่าทิ้งเลย จะประชุมสภาฯแล้วจะน าไป

แจ้งในที่สภาฯ เพื่อแก้ปัญหานี้ให้  รถคันที่ซ่อมหากว่าเจ้านี้ซ่อมไม่ได้ เรา

เป็นนายจ้าง ก็หาเจ้าใหม่  หากเพิ่มรถมาอีกคัน ถ้ายังไม่ท าอีกชาวบ้านก็

จะลุกฮือ กระผมก็ไม่รู้จะช่วยท่านได้อย่างไร  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ญัตติขอ้ 5.8  โปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นางอุมาพร   ใจแผว้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว    เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิก

สภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2 ตามที่  ท่านสมาชิกสภาฯ เขต 1 และเขต 2  

 กล่าวมา ปัญหาขยะเป็นปัญหาเร่งด่วน ของสะ เตงนอกจริง  ๆ 

ถึงต่อ ให้การบริหารจัดการได้ ตามที่ท่าน สท.เขต 1  กล่าวมา ดิฉันเห็น

เปลี่ยนมาแล้ว 2  ชุด ก็ยังจัดการไม่ได้ ขยะก็ยังล้นเต็มอยู่ดี ปัญหาของ  

สะเตงนอก ที่ดิฉันมอง ประชากรเพิ่ม ขยะก็เพิ่มเป็นเงาตามตัว ไม่ว่าจะ

เขต 1  เขต 2  เขต 3 และการบริหารจัดการของเรายังไม่แก้ไขให้ดีพอ 

ประกอบกับเครื่องไม้ เครื่องมือ มีไม่เพียงพอ ต่อให้การบริหารจัดการดี

แค่ไหน   แต่ถ้าเครื่องมือไม่เพียงพอ ก็ด าเนินการไม่ได้ เป็นโอกาสที่ท าให้

ขยะล้นเหมอืนเดิม จัดเก็บขยะได้ไม่ครบ ดิฉันเห็นด้วยในการจัดซือ้รถขยะ 

ถามว่าดิฉันจะตอบชาวบ้านอย่างไร เหมือนที่ท่าน สท.เขต 2 กล่าวมา 

ดิฉันยอมให้ตัดงบ เอาเรื่องขยะไว้ก่อน เพื่อมาด าเนินการในเรื่องนี้ ถามว่า

เวลาท่านไปทัศนศึกษาเมืองอื่น เห็นกองขยะที่ข้างถนน ท่านคิดอย่างไร  

เหมือนกับเวลาที่เขามาในพื้นที่สะเตงนอกของเรา ถ้าตรงโน้นก็เน่า ตรง

โน้นก็เหม็น สังคมจะน่าอยู่อย่างไร เมื่อต าบลไม่น่าอยู่ ไม่เจริญหูเจริญตา 

สิ่งที่ตามมาคือปัญหามลภาวะเป็นพิษ ขอให้บริหารจัดการเครื่องมือไม่

ครบก็จริง มันท าให้ส่งกลิ่นเหมือนเดิม วิธีการที่ดิฉันคิดเห็นความจ าเป็น

คือ ต้องเพิ่มรถขยะ เพื่อเสริมกับคันที่ผุกร่อนไป รถที่มีบางคันโทษทีเวลา

เก็บขยะเสร็จรถวิ่งน้ าไหลเต็มถนน คนขับรถตามหลังต้องคอยหลบให้ดี ไม่

งัน้น้ ากระเด็นใส่ มันเหม็นตดิตามตัว และอีกอย่าง ดิฉันเห็นดูคนที่เก็บขยะ 

/ที่สุดเลย ถามว่า... 
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ที่สุดเลย ถามว่า เป็นพวกเราจะมาเก็บขยะนั้นมั้ยที่มันเหม็นมาก นอกจาก

คนที่ไม่มีงานท าจริง ๆ เขาถึงยอมมาเก็บขยะ ซึ่งส่งกลิ่นต่อปอด และ

ทราบว่า พนักงานบางคนมีปัญหาสุขภาพปอดแล้ว อยากให้ท่านสมาชิก  

ทั้งหลายให้นึกถึงก่อน ถนนดี หรือไม่ดีเราสามารถวิ่งผ่านได้แต่ถ้าขยะมัน

เต็มทั้งถนน มันก็มองไม่ได้เหมือนกัน อีกเรื่องที่อยากจะบอกกล่าวกัน 

ชาวบ้านในซอยผ่องอ าไพ ที่ถูกตัดงบประมาณเขา แก้ปัญหาด้วยการท า

คอกสังกะสีเก็บขยะ โดยใช้ที่ส่วนตัว เพื่อกันการเพ่นพล่าน สุนัขก็คุ้ยเขี่ย

ไม่ได้ 7 วัน 10 วันก็ไม่มาเก็บ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกัน 

อยากจะฟังความเห็นของท่านบริหารฯ เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ

การจัดเก็บขยะ แค่นี้ก่อนค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    เชญิผูบ้ริหารฯ ช้ีแจง 

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน     

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม  นายเกษมสันต์   สาแม  นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ขอให้ 

                                         ฝา่ยสาธารณสุขได้ช้ีแจง 
  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    เชญิ  รองปลัดเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายอาฮาหมัด   ดือราแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน     

รองปลัดเทศบาล                    กระผม  นายอาฮาหมัด   ดอืราแม  รองปลัดเทศบาล  ขอชีแ้จงในฐานะที่     

ก ากับ ดูแล กองสาธารณสุข  เรื่องปัญหาขยะนี้ ทางกองสาธารณสุข ก็ได้    

บริหารจัดการมาโดยตลอด  รถแต่ละคันก็มีแผนการจัดเก็บขยะในแต่ละ

วัน แตข่ยะมีมากทุกวัน  เพราะประชากรเพิ่มขึ้น และผู้ที่อาศัยอยู่ในเขต

เทศบาลนครยะลา ก็น าขยะมาทิง้ในพืน้ที่ของเรา อกีทั้ง รถขยะที่ใช้ได้ก็ไม่

ครบทุกคัน ซึ่งเรื่องนีเ้ราไม่นิ่งนอนใจ หาทางแก้ไขปัญหามาโดยตลอดหาก

ท่านเห็นขยะกองล้นที่ใดขอใหม้าแจง้ จะได้ให้รถไปจัดเก็บ ขอบคุณครับ 
  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    เชญิผูบ้ริหารฯ ช้ีแจง 

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน     

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม  นายเกษมสันต์   สาแม  นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  โดย 

 

/ค าช้ีแจงจากรองปลัดเทศบาล... 
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 ค าช้ีแจงจากรองปลัดเทศบาล ที่ดูแล กองสาธารณสุข แล้ว หากมีขยะที่

ไหนใหท้่านมาแจ้งรองปลัดเทศบาล  และรถที่มกี็ผุ  2  คัน  พนักงานก็

ป่วยแล้ว  2  คน 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   สมาชิกท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หากไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ  ก็จะถามมตทิี่ประชุมฯว่า  เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนเงนิงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่  

โครงการจัดซื้ อรถขยะ  เป็น เงิน   2 ,395,000  บาท   หน่ วยงาน 

สาธารณสุข  หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการ สภาฯ ได้นับองค์

ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ  ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัตเิห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2562   เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 

จ านวน  1  คัน  เป็นเงิน  2,395,000  บาท    หน่วยงาน สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่อนุมัติ

เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมอื 

                                         รายชื่อผู้อนุมัติเห็นชอบ  มีดังนี้ 

  1. นายอับดุลนาเซร์   ฮะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  2. นางอุมาพร   ใจแผ้ว      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

  3. นายสมชัย   หติานุกูล      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

  4. จา่สิบเอก วรดร   รอดทุกข์     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

  5. นายเพาซี   มะเด็ง       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

  6. นายอิทธินันท์   สาเฮาะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 
 

                                         รายชื่อผู้ไม่อนุมัติเห็นชอบ  มีดังนี้ 

  1. นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

   2. นายสุกรี   เจะ๊เงาะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  3. นายกราซี   แวนะลัย      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  4. นายดอเลาะ   สะหัดอีต า        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

  5. นายบัญชา   ศิริ                   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

   6. นายอับดุลเลาะ  กาซอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

  7. นายอดุลย์   แวโวะ                สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

   8. นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ            สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

/มตทิี่ประชุม... 



-44- 
 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน         6      เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน          8  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน          - เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จ านวน  1  คัน  เป็นเงิน  2,395,000  บาท    

หนว่ยงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    5.9  ญัตติ ขอเสนอญัตติเพิ่มเติมด้วยวาจา  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไข

ประธานสภาเทศบาลฯ  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562  รายการ เครื่องพิมพ์ /แฟ็กซ์ /ถ่ายเอกสาร /สแกน  ของ

ส านักปลัด   

-การเสนอญัตติเพิ่มเตมิด้วยวาจา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 38 (6)  ประกอบข้อ 39  และข้อ 63  

ข้อ 38 (6) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต  

การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ใหป้ระธานที่ประชุม

บรรจุเขา้ระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น 

ข้อ 39  การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ใหน้ าความ ในข้อ 62 วรรคหน่ึง มา

ใช้บังคับโดยอนุโลม 

การรับรองญัตติเช่นว่านี ้ให้กระท าโดยวิธียกมอืขึน้พ้นศีรษะ 

ข้อ 63  สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใดต่อที่ประชุม

สภาท้องถิ่นให้ยกมือขึน้พ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้ว จึง

กล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว  ณ  ที่ของตนหรือ  ณ  ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้ และต้อง

กล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ

อภิปรายก่อน แต่ถ้ ามีผู้ เสนอญั ตติหรือผู้ แปรญั ตติหลายคน ให้

ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตใหอ้ภปิรายได้ครั้งละหนึ่งคน 
 

ความเห็นของท่านประธาน อนุญาตให้เสนอญัตติเพิ่มเติมด้วยวาจา 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ได้ช้ีแจง  และขอผูร้ับรองด้วย 
 

 

/นายเกษมสันต ์  สาแม… 
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นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน     

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม  นายเกษมสันต์   สาแม  นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ด้วย 

 ส านักปลัดเทศบาล  มีความประสงคข์ออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จง 

 งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายการ 

เครื่องพมิพ์ /แฟ็กซ์ /ถ่ายเอกสาร /สแกน  จงึขอเสนอญัตติเพิ่มเติมด้วย

วาจา รายการดังกล่าว  ขอผูร้ับรองด้วย 
 

ผู้รับรอง 1.  นายอับดุลนาเซร์   ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 2.  นางอุมาพร   ใจแผว้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 3.  นายสมชัย   หติานุกูล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 4.  นายอิทธินันท์   สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 
 

มติท่ีประชุม   ประธานอนุญาตให้เพิ่มเติมญัตติ   และมผีู้รับรอง  4   คน 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    ต่อไป  พิจารณาญัตติเพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลีย่นแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายการ  

    เคร่ืองพมิพ์ /แฟ็กซ์ /ถ่ายเอกสาร /สแกน  ของส านักปลัด   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 

3) พ.ศ. 2543  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

ข้อ 29     เชญิผูบ้ริหารฯ 

 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน     

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม  นายเกษมสันต์   สาแม  นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ขอให้ 

                                         ส านักปลัด ได้ชีแ้จง 
 

นายบรรจง   ศรสีุข   เรีย น   ท ่านป ระธานสภาฯ  คณ ะผู ้บ ริห ารฯ  แล ะสมาชิก สภา

หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ   เทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม นายบรรจง   ศรสีุข  หัวหนา้ 

ฝา่ยอ านวยการ   ด้วยส านักปลัดเทศบาล   มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2562  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

จากข้อความเดิม “แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์ / 

แฟกซ์ / ถ่ายเอกสาร / สแกน   งบประมาณตั้งไว้  15,000  บาท (ตาม

เทศบัญญัติฯ ตัง้ไว้  5,900 บาท  โอนเพิ่มงบประมาณ ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 

/11  ธันวาคม  2561... 
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11  ธันวาคม  2561  จ านวน  9,100 บาท  รวมเป็น  15,000   บาท)    

เพื่อจา่ยเป็นค่าเครื่องพิมพ์ / แฟกซ์ / ถ่ายเอกสาร / สแกน จ านวน  3  ตัว  

จัดซื้อตามราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการ

สื่อสาร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 

2564)   หนา้  210  ขอ้ 1 ”  

เป็นข้อความใหม่ “แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์

เลเซอร์  ขาวด า HP Laserjet Pro M 12 A  จ านวน  4  เครื่องงบประมาณ

ตั้งไว้  15,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

 -มีความละเอียดในการพิมพ์  600x600 dpi 

 -มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A 4 18 หน้าต่อนาที

(ppm) 

 -มีหน่วยความจ า  (Memory) ขนาด 8 MB 

 -มีช่องเชื่อมตอ่ (Intreface) แบบ USB 2.0 จ านวน  1  ช่อง 

 -มีถาดใส่กระดาษได้ 150  แผน่ 

 -สามารถใช้ได้กับ A4, Lrtter, Legal และ Custom 

จัดซื้อตามราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการ

สื่อสาร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 

2564)   หนา้  210  ขอ้ 1 ”  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกท่านใด มีขอ้อภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  หากไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ก็จะถามมตทิี่ประชุมฯว่า  เห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า ชีแ้จง 

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเครื่องพิมพ์ 

/ แฟกซ์ / ถ่ายเอกสาร / สแกน  ของ ส านักปลัด  ก่อนที่จะลงมติขอให้

เลขานุการ สภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  

ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 

    

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัตเิห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  รายการเครื่องพิมพ์ / แฟกซ์ / ถ่าย

เอกสาร / สแกน  ของหน่วยงาน ส านักปลัด โปรดยกมือ  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

/มตทิี่ประชุม... 
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มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน         12      เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน         -  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน         1 เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  รายการ

เครื่องพมิพ์ / แฟกซ์ / ถ่ายเอกสาร / สแกน  ของหนว่ยงาน ส านักปลัด 
 

ระเบียบวาระที่  6   เรื่อง  เรื่องอื่น ๆ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ  นายบัญชา   ศริิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 

นายบัญชา   ศริิ    เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายบัญชา   ศิริ  สมาชิก

สภาเทศบาลฯ  เขตที่  2 โค ร งก ารก่อ ส ร้า งถ นนหลังอ น ามัย  ที่

อนุมัติไปแล้ว ด าเนินการได้เลยหรือไม่  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ  นายอิทธินันท์   สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 
 

นายอิทธินันท์   สาเฮาะ   เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ   และสมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 3 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายอิทธินันท์   สาเฮาะ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 3  สภาฯแห่งนี้  การเมืองยัง เยอะอยู่  

ถ้าเป็นไปได้เรามาจับมือกันท างานเพื่อประชาชน  ระบบการท างาน

แนวโน้มไปทางการเมืองมากเกินไป  เหตุผลทุกคนมีแต่อาจไม่ตรงกัน 

ชาวบ้านจะมองแบบเราหรือเปล่า เราเข้ามาสภาเทศบาลฯ นี้ได้ก็เพราะ

ประชาชน หลายคนมาเถียงกันยังกับเป็นเรื่องส่วนตัว อยากให้คิดถึง

ประโยชน์ของชาวบ้านมากกว่า เปรียบเทียบถนน  กับขยะอย่างไหนจ าเป็น

กว่ากัน  แล้ว ใน เมื ่อ ไม่อ นุมัติใ ห้จ ่า ย ขาด เงิน ส ะสม  เป ็น ไป ได้

หรือไม่ถ้า เราจะเอาเงินส่วนนี้  ไปซื้อยางมะตอย หินคลุก  และ

เช่ารถเกรด มาใช้ซ่อมถนนพร้อมกันทีเดียวทั้ งเทศบาลฯ เลย  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ  นางอุมาพร  ใจแผว้   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 

 

/นางอุมาพร  ใจแผ้ว... 
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นางอุมาพร  ใจแผว้  เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร  ใจแผว้  สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2  โครงการที่กันเงินไว้เมื่อปีที่แล้วด าเนินการ

หมดแล้วหรอืยัง แล้วยังจะโครงการในเทศบัญญัติฯ ปี 2562 นีด้ าเนินการ

แล้วหรือยัง ไปถึงไหน หวังว่าคงจะไม่มีการกันเงินงบประมาณไว้ปีหน้า 

เพราะกันเงินไว้ก็ไม่ด าเนินการ หากเจ้าหน้าที่ ไม่ด าเนินการ ก็ให้ตั้ง

คณะกรรมการสอบ ตามมาตรา 83 ไปเลยว่า ด าเนินการถึงไหนแล้ว 

เหตุผล เหตุเกิดจากอะไร ล่าช้าที่ตรงไหน ดิฉันขอค าตอบด้วย ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    เชญินายกเทศมนตรีฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน     

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม นายเกษมสันต์   สาแม  นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  กระผม 

                                         ขอเรียนว่า เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 โดยเฉพาะหมวด 

 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  แผนงานเคหะและชุมชน ของกองช่าง นีเ้นื่องจาก 

          สภาฯ ได้อนุมัตใิห้เบิกตัดปี เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ปี  

 พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2561  ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลา

ปลายปีงบประมาณ โดยได้ก าชับท าเป็นหนังสอืให้กองช่าง ด าเนินการ

ส ารวจจัดท าแบบรูปรายการ ภายใน เดือนพฤศจกิายน  2561 ซึ่งขณะนี ้

ได้ทยอยด าเนินการ ไปเกือบหมดแล้ว คงเหลอือีกไม่กี่รายการ ซึ่งคาดว่า 

จะด าเนนิการแล้วเสร็จ ภายในปี 2562 

   ส่วนโครงการ ปี 2562  แผนงานเคหะชุมชน  หมวดค่าครุภัณฑ ์

ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง กระผมก็ได้ก าชับท าเป็นหนังสือ ให้ด าเนินการส ารวจ

จัดท าแบบรูปรายการ เพื่อให้งานพัสดุ กองคลัง จัดหาผู้รับจ้าง ตั้งแต่  

เนิ่น ๆ แล้ว ส่วนการลงนามในสัญญา จะลงนามเมื่อมีงบประมาณ

เพียงพอ คาดว่า งบประมาณ ปี 2562 คงไม่ต้องเสนอขอเบิกตัดปี ครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    เชญิเลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ เลขานุการ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯที่เคารพ

ตามที่ นายอิทธินันท์   สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3  ได้ตั้งกระทู้

ถาม นายกเทศมนตรีฯ  เกี่ยวกับความลา่ช้าในการแก้ไขปัญหาความ 

/เดือดร้อนของประชาชน… 
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เดือดร้อนของประชาชน ด้านโยธา คือ การซ่อมไฟส่องสว่าง การ

ซ่อมแซมถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ และการระบายน้ า เมื่อคราวประชุมสภา

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ปี พ.ศ. 2561  และมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ หลาย

ท่าน ได้อภิปราย ในประเด็นเดียวกันต่อที่ประชุมสภาฯหลายครั้ง นั้น

เนื่องจากนายกเทศมนตรี ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงไปแล้ว

โดยคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ได้ท าการสอบสวนแล้วเสร็จ

จ านวน  1  ส านวน และส่งให้นายกเทศมนตรีฯ พิจารณา   ส่ วนอี ก หนึ่ ง

ส านวนอยู่ระหว่างด าเนินการ ส าหรับรายละเอียดไม่อาจเปิดเผยต่อที่

ประชุมได้ เพราะคณะกรรมการสอบสวนฯ ต้องรายงานให้นายกเทศมนตรี

พิจารณา เท่านั้น จะรายงานให้สภาฯ พิจารณาไม่ได้ครับ  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ  นางอุมาพร  ใจแผว้   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 

นางอุมาพร  ใจแผว้  เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร  ใจแผว้  สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2  คือว่า ตอนนี้ เทศบาลฯ พนักงานช่างเชื่อม

เราก็มีแล้ว  ก็อยาก เสนอ ให้สรรหาพนักงานต าแหน่งช่างยนต์

โดยตรง จะได้ตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกท างานทุกครั้ ง   
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ  นายอิทธินันท์   สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 
 

นายอิทธินันท์   สาเฮาะ   เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ   และสมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 3 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายอิทธินันท์   สาเฮาะ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 3  ขอเรียนถามเลขานุการสภาฯ  ถ้า

เราจะเอางบประมาณส่วนนี้ ไปจ่าย  เรื่อ ง  หินคลุก  และ เช่ารถ

เกรด เราสามารถใช้ได้ด้วยวิธี ใด  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    เชญิเลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ ในการใชง้บประมาณ ตอ้งดูในเทศบัญญัติฯ ก่อน หากไม่มีตอ้งโอนก่อน 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   แล้วถ้าไม่ม ีก็สามารถด าเนินการได้   

 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ  นางอุมาพร  ใจแผว้   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 

นางอุมาพร  ใจแผว้  เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร  ใจแผว้  สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2 ไม่ทราบว่า งบประมาณ ปี  2562 มาแล้ว

หรือยัง  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    เชญินายกเทศมนตรีฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน     

นายกเทศมนตรีฯ                   กระผม  นายเกษมสันต์   สาแม  นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก มาแล้ว 

                                         แตย่ังไม่ด าเนินการ ไปตามแผน 
   

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมอื เมื่อไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ขอปิดประชุม   
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

 

ปิดประชุมเวลา  14.45 น. 
 

 

                                                      (ลงช่ือ)                           ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                                                               (นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ) 

                                                       เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  รายงานการตรวจสอบ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  (คร้ังที่ 1)  ประจ าปี  2562 

ประชุมเมื่อวันจันทรท์ี่   24   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2562 

ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เสนอ  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

******************** 
 

1. ต้นเรื่อง 

  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มกีารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม

สามัญ   สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2562   เมื่อวันจันทร์ที่  24  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 

2. ข้อเท็จจรงิ /ความเห็นของคณะกรรมการฯ 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ก าหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา

เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างตน้  เมื่อวันจันทร์ที่   8   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562   เวลา 13.30 น.–15.00  น.   

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน    50    หน้า แล้ว เห็นว่า ถูกต้อง และครบถ้วนตรง

ตาม ที่ได้มกีารประชุมทุกประการ 
 

3. ข้อระเบียบ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หมวด  2 การประชุม  ขอ้ 33     
 

 4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จงึขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

เพื่อด าเนนิการต่อไป 
 

                             (ลงชื่อ)                               ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                       (นายอับดุลนาเซร์   ฮะ) 

                          สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  1 

 

                           (ลงชื่อ)                             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                    (นายสมชัย   หิตานุกูล) 

                          สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  2 

   

                             (ลงชื่อ)                               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ 

                                     (นายอับดุลเลาะ   กาซอ) 

                          สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  3 



 

การรับรองรายงานการประชุม 
 

-สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2562   เมื่อวันที่  24  เดือน มิถุนายน    พ.ศ. 2562  

เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

 -ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม  สามัญ      สมัยที่   3     (ครั้งที ่ 1   )    

ประจ าปี   2562     เมื่อวันที่     20      เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  2562    . 

 

 

 

                            (ลงช่ือ)                            ผูร้ับรองบันทึกรายงานการประชุม 

                  (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ)์ 

                       ประธานสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

 

 

  

 

 


